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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

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

• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Lovpligtig eftersyn af materiel

 

DEN MODERNE LANDSBYSMED

• Diagnoseudstyr til fejlsøgning 

   og udlæsning af fejlkoder

 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                

    slanger på stedet

Alle veje fører til
RØNDE
Ryomgaard

Thorsager
Mørke

Hornslet

Mols/Helgenæs

Ebeltoft

Kolind

Grenaa



DIT lokale 
pengeinstitut 
– hvor DU er i 

centrum

LÆS MERE PÅ 
www.roendespar.dk
Telefon 8637 1366

http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.roendespar.dk
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TRODS DUKKERT ER  

TANGEN GODT PÅ VEJ
Direktør Kristian Skjold Ottesen, Nordisk Tang
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Det kostede nogle lærepenge for 
Nordisk Tang ApS i Grenaa, at man for 
tidligt lod sig friste af potentialet på det 
tyske marked. „Vi havde ikke funda-
menter på plads, da vi forsøgte os på 
et tysk marked, som nok er lidt foran 
det danske,“ fortæller direktør i Nordisk 
Tang, Kristian Skjold Ottesen. Det star-
tede ellers lovende.

„Vi fik hurtigt nogle store ordrer, men 
varerne døde på hylderne, fordi vi ikke 
kunne følge med og ikke i tilstrækkelig 
grad var klar til at servicere kunderne. 
Vi havde ikke den nødvendige eksport-
strategi.“ Det 
kostede lærepenge, 
og virksomheden er 
mere eller mindre 
startet forfra med 
Tyskland. „Vi er 
stadig i opstarts-
fasen, hvor det 
lige nu handler om 
at finde de rigtige 
samarbejdspartnere, som har fingeren 
på pulsen. De skal klædes på til vores 
produkter, inden de skal ud og arbejde 
med dem.“

England kan blive stort
Et sammenfald af tilfældigheder og mø-
der med de rigtige mennesker på de rig-
tige tidspunkter gør, at der nu også ar-
bejdes med det engelske marked. „Selv 
om potentialet på det tyske marked er 
langt større, kan England på den korte 
bane godt gå hen og blive vores største 
aftager.“ Usikker-
heden om England 
i forhold til EU har 
man valgt at lukke 
øjnene for. „Intet 
er sikkert, men 
selv om der skulle 
komme told på 
vores varer, tror jeg 
på, at vi er i stand til 
at justere i forhold til markedet.“

Der samarbejdes med en stor distri-
butør, som er tæt på virksomhederne 
og kender markedet. „Vores engelske 
kontakt har overskuddet til den di-
rekte kommunikation med kunderne 
på samme vis, som vi selv har her i 
Danmark.“ 

Fokus i England er på ét produkt 
– sushi crisps i poser – lavet af tang, 
hestebønner og linser. „Det er super 
sundt, smager godt, og englænderne 
kender det ikke.“ Der snakkes ordrer 
i størrelsesordenen på op mod 1 mio. 
poser om året, og tidshorisonten for 
en afklaring hedder inden udgangen af 
marts. „Ved udsigten til så store ordrer, 
skal vi være i kontrol med mange ting, 
inden vi starter. Danmark er et lille land, 
og der er mange forskellige regler og 
retningslinjer ude i den store verden.“

Ét er at overholde lovgivningen, hvil-
ket ikke volder problemer, men kæder 
og andre store kunder stiller også selv 
krav til sine leverandører. „Ved så store 
mængder kræves der certificeringer og 
sikkerhedsgodkendelser af vores fabrik, 
og englænderne har særlige krav til 
adgangskontrol og terrorsikring.“

Samarbejder med Møllerup Gods
Med en norsk medejer er det også 
naturligt at tænke Norge. „Vi er her i en 
opstartsfase og samarbejder med en 
norsk distributør, der står for 80 procent 

af foodservice til de-
tail og restauranter. 
Det skal bygges op 
fra bunden, hvor vi 
blandt andet tager 
med på messer 
for at vise produk-
terne.“ Nordisk 
Tang har desuden 
en liste over andre 

interessante lande i Europa. „Men 
know your shit – vi prioriterer at have 
ressourcerne til at afslutte England for 
at undgå en gentagelse af fejlen på det 
tyske marked. Vores erfaring siger, at 
med et nicheprodukt skal du ikke skyde 
med spredehagl.“

Der arbejdes dog til stadighed på at 
udbrede kendskabet til produkterne, 
blandt andet i samarbejde med Møl-
lerup Gods. „I vinterferien inviterede de 
os med på messe i Nürnberg, og vi har 
sammen købt en stand på en messe 

i Barcelona.“ Møl-
lerup og Nordisk 
Tang overvejer også 
en fælles ansøg-
ning om midler til 
at undersøge det 
koreanske marked. 
„De er et af verdens 
største markeder for 
hamp pr. indbygger, 

og de er også kæmpe store på tang.“ I 
april skal Kristian tale ved en tangkon-
ference i Korea og benytter da også 
lejligheden til at kigge lidt nærmere på 
markedet.

5-7 år ud i fremtiden er Kina den store 
drøm, men lærepengene i Europa er 
trods alt noget billigere. „Prisen for fejl 
i Tyskland kan du gange med 10 i Kina, 
som er helt anderledes.“ Til gengæld 
er potentialet enormt, og Kristian både 
taler, læser og skriver kinesisk efter at 
have boet der. „Det er eksporten, der 
skal give medvind for både Nordisk 
Tang, Grenaa, regionen og landet, og 
vi går meget op i at fortælle de gode 
historier. Også lokalområdet har brug 
for det.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

TRODS DUKKERT ER  

TANGEN GODT PÅ VEJ

Specielt for en nichevirksomhed er det vigtigt at have 

fundamentet på plads for at åbne et eksportmarked.

  VORES ERFARING 

SIGER, AT MED ET 

NICHEPRODUKT SKAL 

DU IKKE SKYDE MED 

SPREDEHAGL

  DET ER EKSPORTEN, 

DER SKAL GIVE MEDVIND 

FOR BÅDE NORDISK TANG, 

GRENAA, REGIONEN OG 

LANDET
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GRØN VIRKSOMHED TÆNKER  

 ENDNU  
GRØNNERE

Produktspecialist Sjabbe Jan T. Van der Weij, Excellent Systems A/S
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De to mest sælgende produkter 
fremstillet af virksomheden Excel-
lent Systems A/S i Bale ved Mørke 
er miljøvenlige ramper og PavePads. 
Sidst nævnte 
er flisefødder 
til terrasser, 
mens ramperne 
primært købes 
af kommunerne 
til brug for køre-
stolsbrugere. 
Cirka 1/3 af landets kommuner er 
kunder, og 90 procent af virksom-
hedens samlede omsætning er 
eksport. På flere områder har man 
været foran andre med cirkulær 
økonomi og grønne tiltag. 

„Vi startede med vores grønne 
tanker tilbage i 1992,“ fortæller inde-
haver Ole Frederiksen. „Vi var den 
første virksomhed i Danmark helt 
uden affald ud over det fra kantinen, 
og siden da har vi tænkt cirkulær 
økonomi ind i alt – produktion, 
levering og returnering.“ Cirkulær 
økonomi handler nemlig ikke kun om 
et grønt produkt og en købspris.

Producerer af  
fødevaregodkendt materiale
„Det spiller også ind, hvordan du 
emballerer, hvordan du leverer, og 

hvordan du genbruger.“ I 2015 var 
miljøminister Kirsten Brosbøl (S) 
på besøg i virksomheden, og Ole 
fortæller, at miljøministeriet har 

brugt produk-
tionen i Bale 
som et godt 
eksempel rundt 
om i verden. 
„Vi producerer 
alt i fødevare-
godkendt 

materiale af samme råvare som på 
indersiden af mælkekartoner, og 
vores produkter er ikke dyrere end 
andre.“

Når ramperne er slidte eller noget 
skæres fra ved tilpasning, samles 
det ind i kommunerne for at blive 
genbrugt. „Vi er ene om at lave 
ramper med cirkulær økonomi, og 
ingen andre inden for vores om-
råde tager varerne retur.“ Excellent 
Systems afregner med tre kroner pr 
kg, hvorefter restproduktet kværnes 
til genbrug – noget i Bale og noget i 
Mariager.

„En lastbil for-
urener meget, 
og vi kører ikke 
ud til en kom-
mune alene for 
at hente retur-
plastik. Vi tager 
det med ved 
levering af nye varer.“ En af de store 
udfordringer ved cirkulær økonomi 
er nemlig transporten. „Regner du 
det med, ser billedet oftest noget 
anderledes ud.“ For at være sikre 
på materiale og kvalitet, er det kun 
egne produkter, der tages retur. 
„Når plasten behandles rigtigt, kan 
den genbruges i hundredvis af år.“

Udfordringen med transport og 
opgaven med kvalitetssikring er 
dog på ingen måder bremseklodser. 
„Vi udvikler os hele tiden og ser 
nu også på, hvordan vi kan indføre 
den cirkulære økonomi med vores 
kunder i Sverige og Holland.“

Klar med epokegørende patent
Produktspecialist Sjabbe Jan T. Van 
der Weij fortæller, at mange arkitek-

ter i dag kræver cirkulær økonomi. 
„Det er kun os, der kan levere den 
slags PavePads til terrasser/tag-
terrasser, og de er brugt mange 
steder rundt om i landet – blandt 
andet Skejby Sygehus, Navitas, 
Violskrænten i Grenaa, Det Konge-
lige Bibliotek, Udenrigsministeriet 
og Nationalbanken,“ fortæller han. 
Produktet tåler hård frost og høje 
temperaturer og sælger derfor godt 
i Norden.

Tidligere blev der brugt mange 
hundrede paller karton til at embal-
lere PavePads med. Men det er 
fortid, efter at de nu alene stables 
med bånd rundt om og på den måde 
også er langt mere håndterbare. 
„Og de efterlader ingen affald på 
byggepladserne.“

Som en ekstra finesse er de 
forskellige størrelser PavePads 
pakket med bånd i forskellige farver. 
„På mange byggepladser arbejder 
der udlændinge, og det er noget 
nemmere at snakke om PavePads 
med røde eller sorte bånd, end at 

skulle gøre det 
forståeligt på 
anden vis. Vi har 
været de første 
med mange 
miljør igtige tiltag 
og samarbejder 
med Region 

Midtjylland om at brede det ud til 
andre.“

Om et halvt års tid er Ole klar 
med et nyt patent til genbrug af 
plastaffald. „Fælles for alle vores 
miljøtiltag er, at der også er god 
økonomi i dem. Det gælder også for 
det nye patent.“ Ole afventer det 
nært forestående folketingsvalg, da 
han forudser, at miljøministeren skal 
bruge et par år til at se på det.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bæredygtighed

Cirkulær økonomi handler både om gode intentioner 

og om at tænke grønt i et bredt perspektiv.

  VI VAR DEN FØRSTE 

VIRKSOMHED I DANMARK 

HELT UDEN AFFALD UD 

OVER DET FRA KANTINEN

  FÆLLES FOR ALLE 

VORES MILJØTILTAG ER, 

AT DER OGSÅ ER GOD 

ØKONOMI I DEM
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„Hej det er Camilla, jeg er din ny 
lærling!“ Denne sætning blev start-
skuddet til Camilla Kochs interesse 
og speciale i bindingsværk. En inte-
resse hun ikke vidste eksisterede, 
og derfor starter historien også et 
helt andet sted. 

En karriere inden for fysioterapi, 
var den Camilla var overbevist om 
skulle forfølges. 
Men efter at 
have holdt ud på 
skolebænken, 
og på den lange 
bustur fra hjem-
met i Stilling ved 
Skanderborg til 
skolen i Ran-
ders, blev hun træt af undervisnin-
gen og de evige skavanker, der var 
omdrejningspunktet. 

„Jeg ville prøve noget helt andet. 
Så jeg besluttede mig for at blive 
tømrer – mest fordi jeg håbede på at 
blive træt af det og genfinde lysten 
til at blive fysioterapeut. Men det 
skete altså ikke,“ fortæller Camilla 
Koch.   

„Hender der, den rigtige tømrer“
Camilla har etableret et godt navn i 
Horsens og Skanderborg-området. 
Det var her, hun slog sine første fol-
der som „bindingsværker“, da hun 
langt om længe fik sig skaffet en 
læreplads på lidt utraditionel vis. 

„Jeg havde 
forsøgt at sende 
velskrevne 
ansøgninger til 
mange af de 
lokale tømrere. 
Men det gik op 
for mig, at de var alt for pæne og 
sjældent blev læst. Så jeg tog chan-
cen, trådte ud af min komfortzone 
og ringede op til ham, der skulle 
vise sig at blive min lærermester og 
senere samarbejdspartner,“ fortæl-
ler Camilla og fortsætter: 

„Han blev først lidt stille i telefo-
nen, da jeg kækt fortalte ham, at jeg 
var hans nye lærling, men derefter 
tog det fart, og vi havde et tæt og 
godt samarbejde. Han støttede mig 

også, da jeg tog springet og blev 
selvstændig i 2009.“ 

I dag bor Camilla i hus med mand 
og børn i Rostved lidt uden for 
Rønde. Det er langt fra de hjemlige 
egne, men hun møder det nye mar-
ked med gåpåmod.  

„Jeg arbejder på at bygge et navn 
op her på Djursland. Det er ikke bare 

sådan lige, men 
det sjove er, 
at de tømrere, 
jeg arbejder 
sammen med, 
allerede har døbt 
mig „Hende der, 
den rigtige tøm-
rer“. Det kom-

mer sig af, at jeg kan det originale 
tømrerhåndværk, hvor de er meget 
mere hightech i dag,“ siger Camilla, 
der blandt andet sidste sommer 
havde en opgave med at snedke-
rere 32 nye, identiske hyldeknægte 
med detaljerede krummelurer til et 
bindingsværkshus i Risskov.  

Som at lege med Lego
I et Lego-byggeri skal klodserne 
passe sammen. Og legen er enkel 
og kreativ. Det er denne kobling 
Camilla bruger til at beskrive sit 
håndværk og sin interesse.

„Det er det enkle og kreative i 
håndværket, der interesserer mig. 
Jeg kan lide, at det hele skal passe 

på punkt og 
prikke og at til-
gangen er enkel. 
I det moderne 
tømrerfag sker 
der hele tiden 
en udvikling. Det 

gør der ikke i bindingsværket. Histo-
rien er skrevet. Så jeg kan holde fri, 
når jeg har fri,“ siger Camilla tilfreds. 

Hendes plan var først at holde ud 
i tømrerebranchen et år. Nu er hun 
i gang med det 13. og har ingen 
intention om at lave andet, selv om 
hun ikke vidste, at det var det hun 
drømte om. 

„Jeg er vild med den historie, de 
gamle bindingsværkshuse fortæl-
ler, efterhånden som jeg arbejder 

på dem. Mit arbejde tiltrækker 
ofte mange interesserede, som 
kender til stedet og kan tilføje en 
lille bid til bygningens fortælling. 
Den måde huset kommer til live på 
bliver jeg aldrig træt af,“ afslutter 
hun.

Louise Laustsen,  
louise@mercatus.dk

Camilla tog et spring, der fejede benene væk under hende, da 

hun opdagede historien og kreativiten i bindingsværk og sagde 

farvel til fys-karrieren.

  JEG HÅBEDE PÅ AT 

BLIVE TRÆT AF DET OG 

GENFINDE LYSTEN TIL AT 

BLIVE FYSIOTERAPEUT

  DET ER DET ENKLE OG 

KREATIVE I HÅNDVÆRKET, 

DER INTERESSERER MIG
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BINDINGSVÆRK VAR ÅBENBART 

DRØMMEN

Camilla Koch, C-Koch Bindingsværk



I stuen står et Hasselblad kamera, 
og i garagen holder blandt andet et 
bilprojekt og en forholdsvis nyer-
hvervet motorcykel fra 1970 – en 
Moto Guzzi 750 Ambassador. „Det 
er alt sammen utrolig enkel meka-
nik, som selv jeg forstår,“ siger arki-
tekt og medindehaver af tegnestuen 
Arkikon, Thomas Enevold, Grenaa. 
„Det er en øvelse i sig selv at gøre 

noget enkelt, smukt og funktio-
nelt – noget som jeg også bruger i 
arbejdet som arkitekt.“

Motorcyklen blev købt i septem-
ber 2018. „Jeg nåede nogle ture i 
det flotte efterårsvejr – en rigtig dej-
lig følelse.“ Thomas er også udlært 
blikkenslager og har lært at bruge 
værktøj. „Da jeg begyndte at skille 
biler ad, vidste jeg ikke nødvendig-
vis, hvordan de fungerede. Det med 
mekanik er selvlært, og jeg slapper 
af med at skrue.“

Selv om hustruen Line ikke deler 
fascinationen af mekanikken, bifal-
der hun Thomas’ timer i garagen. 
„Det er bare rigtig godt, at du på 
den måde slapper af med det og fin-

Arkitekt kobler af i 

selskab med det enkle 

og samtidig smukke og 

funktionelle.

GREBET AF DEN ENKLE MEKANIK

Moto Guzzi 750 Ambassador
Produktion: Årgang 1970
Topfart: Cirka 180 km/t
Teknik: 750 kubik
 60 hk
 Kardan
 V2
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Særskat en fordel for Djursland
ØSTJYLLAND De lokale virksomheder på Djurs-
land har en økonomisk fordel i forhold til deres 
kolleger i Aarhus og Randers, idet de helt slipper 
for at betale særlig skat på deres bygninger, den 
såkaldte dækningsafgift. Kommunerne bestem-
mer selv, om de vil opkræve dækningsafgift 
eller ej. De seneste år har flere og flere valgt at 
afskaffe den, og i år er der 38 kommuner tilbage, 
som opkræver dækningsafgiften. Blandt dem Aar-
hus og Randers, hvor virksomhederne i Randers 
Kommune skal betale 25 millioner kr., mens de 
aarhusianske virksomheder bliver opkrævet 162 
millioner kr., viser nye tal fra Dansk Byggeri.

Dialog skaber elevpladser og fleksjob
SYDDJURS  Som en del af en ny strategi vil Syddjurs 
Kommune sætte mere fokus på tæt samarbejde med 
virksomhederne. I den forbindelse har udvalgsformand 
for Erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen besøgt 
Knebel Drilling A/S. 

„Formålet er at få en tættere dialog og lære hinandens 
behov at kende. Det giver rigtig meget, at vi som 
politikere og kommune er nærværende og kender til 
virkeligheden ude i virksomhederne,“ fortæller Gunnar 
Sørensen. 

„Vi har altid lærlinge og ser det nærmest som vores 
fornemste opgave. Lige nu tager vi meget ud selv og 
snakker med skolerne, men det kunne da være rart, at 
man for eksempel fra kommunens side, gjorde mere 
ud af at informere potentielle lærlinge om muligheden 
for at have en elevplads på tværs af virksomheder,“ 
siger direktør Klaus F. Christensen, Knebel Drilling A/S.

Event i Bæredygtighedens Hus
DJURSLAND  Under titlen „Live Radio Kalø“ 
har Bæredygtighedens Hus under Grenaa Havn 
A/S, samlet små 60 deltagere til en event, der 
mundede ud i en radioudsendelse om stedet 
og visionen. „Fremtidens erhvervsudvikling skal 
bygge på bæredygtighed, og vi har en helt unik 
chance for at gøre Djursland til en spydspids,“ 
spår projektleder Jacob Lænsø. „Huset kan blive 
et udstillingsvindue og et center for den omstilling 
– både lokalt og globalt. Initiativet vil på sigt ikke 
alene skabe nye virksomheder og arbejdspladser. 
Det vil også spille positivt ind, når det gælder 
bosætning og generel udvikling af lokalområdet.“

Undersøgelse skal skabe job
GRENAA  Virksomheder på havnen i Grenaa 
efterspørger mere arbejdskraft. Samtidig kæm-
per kommunen med at få langtidsledige i job. 
En ny undersøgelse, støtte af Poul Due Jensens 
Fond med 270.000 kr., skal undersøge rekrutte-
ringsgrundlaget og på sigt skabe 500 fremtidige 
arbejdspladser til den gruppe. „Virksomhederne 
på havnen har potentiale til at skabe lokal vækst, 
men de har et stigende behov for arbejdskraft, 
især faglært arbejdskraft. Derfor er det godt at 
undersøge og afprøve nye muligheder for at 
hjælpe og styrke de eksisterende virksomhederne 
og i sidste ende tiltrække nye virksomheder til 
havnen,“ forklarer Henrik Carstensen, direktør for 
Grenaa Havn a/s.

der en anden side af din kreativitet 
frem,“ siger hun, og forsvinder ind 
i en anden stue med en nyankom-
men gæst.

Den første motorcykel stod og 
ventede på Thomas ved 18-års 
fødselsdagen. Han havde yder-
ligere nogle stykker inden den 
Norton Commando, som han skilte 
sig af med igen ved starten på 
studiet – efter lige at have fået sit 
første barn. Det er nu den tredje 
Moto Guzzi. „Den første, for 
omkring 15 år siden, kunne ikke 
køre. Følelsen af at have stået med 
den i en 20 fods container i larm 
og røg og pludselig få gang i den – 
den glemmer jeg aldrig. At pudse 

og vedligeholde er ikke specielt 
spændende. Det er noget helt 
andet med at reparere, udvikle og 
løse problemer.“

Papirerne viser, at en amerikansk 
dame for cirka ti år siden solgte 
Moto Guzzien til en tysker. Han 
solgte den videre til en dansker 
– som solgte til den politimand i 
Odense, som Thomas købte af. 
„Det er en skide flot motorcykel. 
Til sommer kører jeg på fototur 
med Hasselbladet over skulderen 
til steder, hvor naturen er begyndt 
at vinde over mennesket og plan-
terne begynder at få magten.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

GREBET AF DEN ENKLE MEKANIK

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2019



12 www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2019Advertorial

Der er travlt i dagligvarebutikken en 
almindelig tirsdag formiddag. Der 
er kommet mange varer, og de skal 
sættes på plads. For Birgit Eggert 
er det ikke noget problem, for hun 
ved, at hendes ansatte har styr på 
opgaverne – også selvom de kun er i 
butikken få timer 
om ugen. 

„Jeg oplever, 
at hverdagen 
glider meget 
nemmere, når 
jeg har mange 
ansatte med 
småjobs. De er alle super effektive i 
den tid, de er her og jeg ved, de ta-
ger 100 % hånd om deres opgaver,“ 
fortæller Birgit, som er meget foku-
seret på, at alle er motiveret og laver 
noget, der giver værdi til butikken.

Småjobs har stor værdi
For Birgit er sammensætningen 
af fuldtidsansatte, flexjobbere og 
førtids pensionister det perfekte 
match til at drive butikken. I stedet 
for at være få fuldtidsansatte har 
hun mange tangenter at spille på, og 
alle brænder for det, de laver. 

„For mig betyder mine småjob-
bere, at jeg kan drive butikken 
mere effektivt. Det er langt mere 
fleksibelt at have syv fleksjobbere 
samt to førtidspensionister med få 
timer frem for kun et par stykker på 
fuldtid. Og så er det bare sjovere at 
være flere,“ fortæller Birgit.

Med så mange ansat på forskel-
lige vilkår, vil de fleste tænke, at der 
er meget papirarbejde, men det er 
ikke tilfældet. 

„De er alle 
hver især rigtig 
gode til at sam-
arbejde med 
Jobcentret og 
kommunen, så 
alt, jeg nærmest 
skal gøre, er 
at sætte en underskrift i ny og næ. 
Værdien af at have dem i arbejde 
opvejer hurtigt tiden, der går med 
administration.

Alle, uanset baggrund, har hver 
især deres specialistområder, som vi 
i fælleskab har formået at fremme. 
Vi dyrker potentialet, de har fra 
tidligere erfaringer og jobs, og så 
forvandler vi det til succes i butik-
ken,“ siger Birgit. 

Henning administrerer
59-årige Henning Laursen er 
tidligere havnedirektør for Grenaa 
Havn A/S. I 2015 blev han ramt 

af en blodprop i hjernen, som fik 
konsekvenser for hans ellers aktive 
arbejdsliv, blandt andet at han nu 
maksimalt kan arbejde otte timer 
om ugen, hvis han også skal have 
lidt overskud til familie og fritid. 

„Timerne fordeler jeg selv over 
ugen, så de 
passer med de 
opgaver, jeg skal 
løse. Jeg ordner 
lettere admini-
strative opgaver 
som egenkon-
trol, der sikrer, at 

vi overholder de rette temperaturer 
for fødevarerne. Derudover hjælper 
jeg Birgit med at optimere proces-
serne i butikken,“ fortæller Henning.

Også Birgit er glad for samarbej-
det, og opfordrer andre virksomhe-
der til at tage skridtet:

„Der er absolut flere virksom-
heder, som vil kunne få glæde af 
medarbejdere ansat i få timer, hvis 
lederen forstår at matche jobbeskri-
velsen med de individuelle evner. 
De småjobbere, jeg har ansat, er 
altid motiverede og energiske i 
arbejdstiden, selvom de arbejder få 
timer.“

Jette og Anja trimmer butikken
Om mandagen bliver pålægsafdelin-
gen trimmet af Jette Bech Nielsen, 
mens Anja Sahr tirsdag og torsdag 
fylder op i konservesafdelingen.  

„For mig er jobbet en drøm. Vi 
har en aftale om, at jeg er her om 
mandagen, men hvis jeg har mere 
overskud, kommer jeg gerne igen 

om tirsda-
gen,“ fortæller 
51-årige Jette, 
der selv i sin tid 
tog initiativ til at 
forsøge arbejds-
prøvning igen-
nem Jobcentret.

For Anja er 
jobbet lige et, der passer til hendes 
temperament. Med en ADHD og 
angst diagnose har hun brug for at 
være aktiv og yde en indsats, hvor 
hun selv kan ordne tingene.

„Qua min ADHD er jeg ekstra hur-
tig til at fylde varerne på hylderne, 
og det passer mig fint, at der er 
masser at lave,“ fortæller Anja.

I butikken er der ingen tvivl om, 
at de egenskaber, de to kvinder 
ligger inde med bidrager til butik-
kens ordentlighed og reducering af 
madspild.

Louise Laustsen, louise@mercatus.dk

I Rema 1000, Grenaa har købmand Birgit Eggert intet mindre end syv 

flexjobbere og to førtidspensionister, som hun kalder små specialister.

  FOR MIG BETYDER 

MINE SMÅJOBBERE, AT 

JEG KAN DRIVE BUTIKKEN 

MERE EFFEKTIVT

  DER ER ABSOLUT 
FLERE VIRKSOMHEDER, 
SOM VIL KUNNE FÅ 
GLÆDE AF MEDARBEJ-
DERE ANSAT I FÅ TIMER
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DE SMÅ SPECIALISTER  
ER EFFEKTIVE

Anja Sahr, Rasmus Vej Hansen, Birgit Eggert, Henning Laursen, 
Jette Bech Nielsen og Kasper Albæk, Rema 1000 Grenaa
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Fra passiv erhvervsservice til 
proaktiv erhvervsfremme.

Så enkelt beskriver formand Bjarne 
Nielsen den vision, der præsente-
res for medlemmerne af Business 
Djursland på foreningens generalfor-
samling den 14. marts klokken 17.30 
på Ebeltoft Vandrerhjem.

Planen er, at Business Djursland 
skal bygge en helt ny, effektiv motor 
for erhvervsfremme på Djursland. 
En ny organisering af erhvervsfrem-
meindsatsen, som er helt tæt på 
virksomhederne, som koordinerer 
alle de aktører, der kan hjælpe 
nystartede og eksisterende virksom-
heder – men som først og fremmest 
er til at finde rundt i for virksomhe-
derne.

„Virksomhederne – især 
SMV’erne – går ofte i stå, før de når 

frem til den instans eller person, 
der kan hjælpe dem med deres 
udviklingsbehov. Det vil Business 
Djursland gøre noget ved,“ siger 
Bjarne Nielsen.

Ny erhvervsfremme-tjeneste
„Vi ønsker at etablere en ny 
erhvervsfremme-tjeneste, hvor vi 
samler alle de relevante aktører 
inden for erhvervsudvikling og for-
binder dem i et proaktivt erhvervs-
partnerskab, der kan hjælpe iværk-
sættere og etablerede virksomheder 
360 grader rundt. Det kan lyde stort 
og tungt – men det bliver præcist 
det modsatte,“ siger Bjarne Nielsen.

Tanken er at ansætte en erhvervs-
fremme-koordinator i Business 
Djursland. Vedkommende bliver 
virksomhedernes primære kontakt-
person og kommer til at fungere 
som en form for guide, der leder 

virksomheden præcis derhen, hvor 
der er kompetent hjælp at hente. 
Uanset om det er i Norddjurs eller 
Syddjurs Kommune, om det er hos 
Viden Djurs, i Business Region Aar-
hus eller en af de andre aktører, som 
agerer inden for erhvervsudvikling.

Én indgang til stort netværk
„Vi vil lave én indgang til hele det 
store spekter af viden, kompeten-
cer og økonomiske puljer, som 
virksomhederne kan trække på. 
Mulighederne er der jo også i dag, 
men vores strategi rummer nogle 
nyskabelser, som erhvervsfremme-
indsatsen på Djursland trænger til,“ 
siger Bjarne Nielsen:

„For det første bliver projektet her 
uafhængigt af de to kommuner på 
Djursland, af regionen eller andre 
instanser. Vi modtager ikke økono-
misk støtte udefra. Dette initiativ er 

 BUSINESS DJURSLAND VIL SÆTTE STRØM TIL DEN  

 LOKALE ERHVERVS FREMME-INDSATS

Formand Bjarne Nielsen, Business Djursland
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drevet af medlemmerne i Business 
Djursland og kan agere fuldstændig 
frit.

For det andet får virksomhederne 
nu én indgang og en navngiven 
person, der kan tage dem i hånden 
og lede dem videre i det samlede 
erhvervsfremme-system. 

Og for det tredje vil erhvervs-
fremme-koordinatoren i Business 
Djursland tilbyde virksomhederne 
et 360 graders tjek for at kortlægge, 
hvad deres samlede behov for hjælp 
til udvikling er. Det er velkendt, at 
man som virksomhedsejer fokuserer 
på én problemstilling, mens det må-
ske viser sig, at både problemet og 
løsningen ligger et helt andet sted.“

Løfter hele niveauet
Bjarne Nielsen understreger, at der 
med det planlagte initiativ ikke ligger 
nogen kritik af den erhvervsservice, 
kommuner og andre udfolder i dag. 
„Business Djursland er i en rigtig 
god dialog med kommunerne og har 
senest bidraget aktivt til arbejdet 
med en ny erhvervspolitik i Syddjurs 
Kommune. Jeg tror, vi kan blive 
en endnu bedre dialogpartner for 
kommunerne, når vi på denne måde 
kommer tættere på de lokale virk-
somheder og de problemstillinger, 
der rører sig lokalt. Og jeg er ikke i 
tvivl om, at lokale virksomheder vil 
få en mærkbar effekt af, at Business 
Djursland aktivt kan hjælpe med 

deres udvikling. Jeg er sikker på, vi 
kan løfte hele niveauet i den lokale 
erhvervsfremme,“ siger Bjarne 
Nielsen.

På generalforsamlingen rulles 
hele visionen ud. Også de sider af 
den, der forpligter medlemmerne af 
Business Djursland i indsatsen for 
at styrke erhvervslivet på Djursland. 
Fra bestyrelsens side lægges der op 
til, at finansieringen af dette projekt 
skal ske gennem en helt ny kontin-
gentstruktur, der skal give forenin-
gen de nødvendige hestekræfter til 
den nye erhvervsfremme-motor.

Husk tilmelding til generalforsamling 
på Businessdjursland.dk

Lene Helbo Bachmann
Chefkonsulent, Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune arbejdes i tæt 
dialog med erhvervsforeninger og 
erhvervsliv. Det gør vi, både fordi 
det giver en bedre og mere kvalifi-
ceret erhvervspolitik, men også fordi 
det øger mulighederne for at sikre, 
at ordene på papiret kan omsættes 
til handling.

Den erhvervspolitiske opgave i 
Norddjurs Kommune er at lægge 
flest kræfter der, hvor det vil have 
størst effekt, og tager sit udgangs-
punkt i situationen, som den er. Det 
gør vi i tætte strategiske partner-
skaber med erhvervsforeninger og 
erhvervsliv, hvor vi alle arbejder for 
samme mål: At understøtte vækst 
og udvikling.

Henrik Carstensen
Adm. direktør, Grenaa Havn A/S

Både Norddjurs Kommune og Gre-
naa Havn har en seriøs målsætning 
om at blive kendt som „institutio-
ner“, der begge arbejder med en 
klar grøn profil. Cirkulær økonomi og 
bæredygtighed er således nøgle-
ord indenfor flere af Grenaa Havns 
forretningsområder og det er derfor 
perfekt at kunne konstatere, at Busi-
ness Djursland også arbejder målret-
tet efter disse begreber og aktivt 
prøver at udvikle disse koncepter og 
er medvirkende til at gøre en forskel.

For os er det vigtigt, at vi med 
Business Djursland har et stærkt 
netværk, som er medvirkende til at 
tilsikre optimale generelle arbejds-
vilkår for erhvervsvirksomhederne i 
både Syd- og Norddjurs kommuner.

Mette Vestergaard Byskov
Chef for erhverv og beskæftigelse, 
Syddjurs Kommune

For Syddjurs Kommune er det 
vigtigt, at der findes en stærk, 
lokal erhvervsforening, som vi kan 
samarbejde tæt med i vores fælles 
bestræbelser på at gøre kommunen 
til et godt sted at drive virksomhed. 
En stærk erhvervsforening kan også 
bidrage til at sætte retning for den 
erhvervspolitiske indsats i kommu-
nerne, som Business Djursland har 
gjort det i forbindelse med udar-
bejdelsen af den nye Erhvervs- og 
beskæftigelsespolitik
i Syddjurs Kommune.

 BUSINESS DJURSLAND VIL SÆTTE STRØM TIL DEN  

 LOKALE ERHVERVS FREMME-INDSATS

http://businessdjursland.dk
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Da Viggo Meyer for år tilbage gik 
ned med stress, spåede lægerne, at 
han godt kunne 
glemme alt om 
igen at arbejde 
på fuld tid. Ved 
opstarten af 
AM Handel & 
Service i 2011 
var tanken derfor at leve et stille og 
roligt arbejdsliv i enkeltmandsvirk-
somheden. Men siden da har Viggo 
ikke set sig tilbage. I dag er der ti 
ansatte, og i 2018 blev virksomhe-
den omdannet til et aktieselskab 
med sønnen Daniel som medejer. 
„Havde jeg dengang vidst, at vi kom 
til at arbejde så meget med hy-
draulik, havde jeg nok ladet det ord 
indgå i firmanavnet,“ siger Viggo i 

køkkenet, uden at lade sig stresse af 
telefonens kimen og de gentagende 

spørgsmål 
fra kunder og 
medarbejdere, 
der lige stikker 
hovedet ind. 
Værkstedet og 
butikken fik for 

år tilbage Parker autorisation og er 
siden blevet ParkerStore Product 
Center. 

Klar døgnet rundt/året rundt
Seneste nye skud på stammen 
er to mobile enheder, som gør, at 
hydraulikværkstedet nu kan køre 
ud til kunden. „På den måde sparer 
både vi og kunden en masse tid.“ 
Varevognen og lastbilen med kran 

og container gør det muligt at køre 
ud til opgaver med alt fra entrepre-
nørmaskiner til lastbiler og skibe. „Vi 
kan på stedet lave hydraulikslanger 
op til to tommer.“ Viggo håber og 
tror, at de mobile enheder giver 
arbejde til endnu en medarbejder.

Den hastige udvikling skyldes 
ikke mindst både arbejdsiver og 
fleksibilitet. Det gælder såvel Viggo 
og Daniel som de øvrige medarbej-
dere. „Leo har lavet hydraulik i 50 
år, og selv om hoften går af led et 
par gange om dagen, bliver han bare 
ved.“ Bent har en fortid som fisker – 
også i 50 år. „Han siger, at han blev 
skilt, hvis han ikke havde arbejdet 
at skulle afsted til.“ På værkstedet 
arbejdes der også lørdage, og tele-
fonen besvares døgnet rundt/året 

  VI KAN PÅ STEDET 

LAVE HYDRAULIKSLANGER 

OP TIL TO TOMMER

HYDRAULIKKEN HAR  

LØFTET VIRKSOMHEDEN
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rundt. Når en båd kommer ind og 
har brug for hjælp, har den mindst af 
alt tid til at vente.

Rensemaskiner til  
gearkasser og hydraulik
„Jeg måtte på arbejde både 1. og 2. 
juledag,“ fortæller Daniel. „2. jule-
dag sad jeg midt i julefrokosten og 
var på havnen en halv time senere 
for at ordne 
et hydraulik-
stempel.“ Han 
er også rykket 
hurtigt ud til 
kunder i både 
Holland, Norge 
og Sverige. „Den slags opgaver 
handler meget om gode kontakter 
og et godt netværk. Kunderne hus-

ker, at vi behandler dem godt.“ Og 
så kræver det en forstående familie. 
„Det her kan kun lade sig gøre, fordi 
jeg er så godt gift.“

Da Daniel en søndag i 2016 blev 
kaldt til en ugelang opgave i Norge, 
blev den forstående familie dog sat 
på prøve. „Viggo sagde ikke noget, 
men konen mente absolut ikke, at 
jeg skulle være taget afsted.“ Turen 

betød nemlig, 
at Daniel måtte 
melde afbud til 
Viggos sølvbryl-
lup om tirsda-
gen.

„Vi breder os 
generelt mere og mere og har netop 
købt en stor flosnings-/rensema-
skine til gearkasser, der kan rense 

gearkasser til vindmøller, gearkasser 
i skibe m.m.“ Flosningsintervallet på 
gearolie er fra 140 til 420 liter i mi-
nuttet – med 320’er gearolie. „Vi har 
også investeret i en rensemaskine til 
flosning/rensning og trykprøvning af 
hydraulikanlæg på stedet.“

Begge maskiner har indbygget 
partikeltælling vist i SAE ISO eller 
NAS 1638 klasser, så der umiddel-
bart efter hver opgave kan udskrives 
dokumentation. Hvad måske ikke 
alle ved er, at ny olie ikke er ren nok 
og først skal renses i maskinen for 
at kunne bruges. „Og når olien har 
været i brug, renser vi den igen, så 
den er klar til en ny opgave.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Siden starten i 2011 har udviklingen taget en 

noget anden drejning end egentlig tiltænkt.

  KUNDERNE HUSKER, 

AT VI BEHANDLER DEM 

GODT

HYDRAULIKKEN HAR  

LØFTET VIRKSOMHEDEN

Ejere Daniel og Viggo Meyer, AM Handel & Service A/S
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Netop koblingen mellem lokalkend-
skab og adgang til vidensdeling og 
specialiseret juridisk erfaring, er et 
fokuspunkt for Ret&Råd Djursland. 
Indehaver og advokat Elin L. Ander-
sen har, efter overtagelsen af advo-
katfirmaet i 2015, derfor lagt vægt 
på, at advokatfirmaets fire jurister 
alle er lokalt forankret og aktive i 

deres lokalmiljø. „Vi bor spredt rundt 
på Djursland og har stor berørings-
flade, både erhvervsmæssigt og 
privat på rigtig mange måder, for 
eksempel som frivillige i lokale for-
eningsbestyrelser,“ forklarer hun.

Del af noget større
Ifølge Elin er tiden med generalist-
advokaten langsomt ved at uddø. 
„Alting er blevet 
mere komplice-
ret og det er helt 
nødvendigt, at 
den enkelte har 
nogle specialer 
ud over at kunne 
deres basale 
håndværk som jurist,“ erfarer hun. 
„De fleste opgaver løser vi med 

de kompetencer, 
vi selv har i 

huset, men med kædesamarbejdet 
er vi en del af noget større og har 
adgang til en stor mængde special-
viden og -erfaring. Der er stort set 
altid en i netværket, der kan hjælpe, 
hvis en særlig opgave kræver det.“ 

Betydelig incassoafdeling
En del af kædens medlemmer har 
valgt at lade Ret&Råd Djursland 

varetage deres 
incassoopgaver. 
„De har opda-
get, at vi har 
gode resultater 
for at inddrive 
gæld for vores 
kunder, og har 

derfor koblet sig på vores løsning,“ 
forklarer hun. „Der er også rådgiv-
ning forbundet med incasso, for det 
er vigtigt, at kunderne allerede fra 

Medlemskabet af Ret&Råd er et 

solidt fundament for at drive et 

lokalt forankret advokatfirma på 

Djursland, og samtidig tilbyde 

specialiseret rådgivning.

KÆDESAMARBEJDE SIKRER ADVOKATER 

FAGLIG BREDDE OG DYBDE

Advokat Ole Jensen, advokatfuldmægtig Cathrine H. N. Jensen, 
advokat og indehaver Elin L. Andersen og advokat Tina Møller

  VI HAR ADGANG 

TIL EN STOR MÆNGDE 

SPECIALVIDEN OG 

-ERFARING



www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2019 19Advertorial

fakturaudsendelse følger den rigtige 
procedure. Vi tager over allerede 
fra første rykkerskrivelse og følger 
sagerne helt til dørs, og mange er 
glade for vores incassoaftales faste 
og gennemsigtige prisstruktur.“

Fuldmagter og afdeling i Rønde
Et fagområde der, efter Elins opfat-
telse, har fået for lidt opmærksom-
hed, er oprettelse af fremtidsfuld-
magter for erhvervsdrivende. „Vi 
laver rigtig mange private fremtids-
fuldmagter, men ikke særlig mange 
for erhvervsdrivende. Det er et over-
set område, som er meget relevant 
for de mindre virksomheder, hvor 
indehaverende selv varetager den 
daglige drift. 
Hvis man 
ikke har sikret 
sig, hvem der 

kan tage over, kan det betyde at en 
virksomhed kommer til at stå i en 
meget svær situation, hvis inde-
haveren akut bliver ukampdygtig.“ 
En fremtidsfuldmagt sikrer bl.a., 
hvem der skal 
styre virksom-
heden videre til 
ejerlederen efter 
en forbigående 
overgang kom-
mer tilbage, eller 
drifte den videre frem til et salg.

For bedre at kunne dække hele 
Djursland har advokatfirmaet startet 
en afdeling i Rønde. „Vi er sikre på, 
at der er et potentiale. I første om-
gang holder vi fast åbent et par dage 

om ugen 
og efter 
aftale. I 
det hele 

taget har vi fokus på, at være meget 
tilgængelige, så kunderne kan få fat 
i os, når og hvor de har behov for 
det,“ siger Elin og slutter af med at 
fortælle, at juristerne også ofte kører 

ud til kunderne.
Ret&Råd 

Djursland har 
udvidet antal-
let af jurister 
med Cathrine 
H. Jessen som 

fuldmægtig. Hun har arbejdet hos 
Energistyrelsen i flere år og kontoret 
har med ansættelsen fået tilført et 
nyt speciale.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

KÆDESAMARBEJDE SIKRER ADVOKATER 

FAGLIG BREDDE OG DYBDE

  VI HAR FOKUS 

PÅ, AT VÆRE MEGET 

TILGÆNGELIGE
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Lyd har altid fyldt meget for Lars Jul i Rønde, og han 
har gjort lyd til en levevej i sin enkeltmands virksomhed 
Mount Belzoni Production. Ikke færre end tre gange 
har Lars været manden bag „Årets Radioreklame“. 
„Jeg stammer fra Assentoft, og når jeg med far og 
mor gik tur ved Volk Mølle, forstod de ikke, hvordan jeg 
altid kunne høre, når der kom 
en Volvo,“ fortæller han. „Men 
bilens pyntelister hylede på en 
ganske særlig måde i vinden, 
og sådan har jeg altid lyttet til 
hvad som helst – og lagt mærke 
til det.“ Det gælder også kaffen 
i TV-serien Matador. „Der er 
forskel på lyden af varm og kold 
kaffe, og det er faktisk skide irriterende at kunne høre, 
når de hælder kold kaffe i kopperne.“

En dag kom Søs og Kirsten
Som ung kom Lars en del på det, der i dag er Radio 
ABC i Randers, hvor nuværende direktør Ole Sønderga-
ard var en af ejerne. Efter et år på byens handelsskole 
gik tankerne i retning af en uddannelse ved DR. „Men 
en dag i ’90 blev Ole kontaktet af PUK Studierne. De 

søgte en lydtekniker-
lærling og ville gerne 
prøve en radiomand i 
stedet for en fra musik-
branchen. Det blev så 
mig.“

Læremester 
Peter Iversens 
Puk Studier langt 
ude på marken 
nord for Randers 
var verdenskendt og 
havde blandt andet 
besøg af Elton John, 
George Michael og 

At være lidt af en lydnørd betyder både masser 

af gode lydtimer og enkelte små minusser.

Selvstændig Lars Jul, Mount Belzoni Production

  JEG VAR 19 ÅR OG 

ARBEJDEDE MED POP- OG 

ROCKMUSIKERE FRA HELE 

EUROPA
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Depeche Mode. „Jeg var 19 år og arbejdede med pop- 
og rockmusikere fra hele Europa.“ Jobbet var mere en 
livsstil end et arbejde. „Faktisk 
var det mega hårdt at lave bånd, 
mens de andre badede i poolen, 
og radioen trak stadig i mig.“

I 1993 skiftede Lars arbejds-
plads til Esbjerg. „Jeg fik job på 
Danmarks bedste radiostation, 
Radio Victor, og var senere 
andre steder, inden jeg fra 1997 
til 2002 blev produktionschef på Radio 2 og Radio Up-
town i København.“ Chefen hed Hans Otto Bisgaard.

En dag i 2002 kom Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt 
og skulle bruge lyd til et reklamespot. „De havde en 
CD med musik, der krævede betaling for at måtte 
bruges. Jeg ringede til nummeret på den lille label, 
3313 9111, for at fikse det.“ I den anden ende af røret 
blev opkaldet besvaret af Lene i Stockholm. „Jeg 
hørte på stemmen, at hun kom fra min hjemegn.“ Det 
viste sig at være Auning, og Lars og Lene havde flere 
fælles bekendte og havde været til adskillige halballer 
i Assentoft. „Vi aftalte at mødes på et tidspunkt, hvor 
jeg var hjemme i Assentoft og hun skulle til barnedåb i 
Gjesing.“

Rønde har det hele
Lars og Lene blev kærester, og i 2003 flyttede Lars 
op til hende i Stockholm og blev selvstændig. Arbejds-
pladsen var et lille hjørne af soveværelset, og en af 

kunderne var Radio 100 i København. „Jeg fløj 
til København og lånte deres studie, når 

jeg havde brug for det.“ I dag bor parret i Rønde. Lene 
havde en søn, Jonas, og sammen har de Filippa og 

Noah på 12 og 10 år.
Lars har indrettet et lille 

arbejdsrum på hjemadres-
sen, og hver mandag/tirsdag 
arbejder han i København, hvor 
kunderne er, og deler lokaler 
med fire andre. Han er en af de 
få i branchen, der kan alt selv 
– snakke med kunder, analy-

sere, idégenerere, lave tekster og caste stemmer samt 
indspille og mikse.

Men med børnene er der også brug for roen i en 
mindre by. „Logistikken, menneskene og naturen her i 
Rønde er helt fantastisk. Området har det hele, og det 
er nemt at ramme vejen til København.“ Tre morgener 
om ugen besøger han fitnesscentret i Rønde, og sam-
men med en kammerat bliver der nok snart købt en lille 
båd. Fire gange har familieturen budt på afslapning på 
en skøn plet i det græske ø-hav, og i år er der lejet hus i 
det sydlige Spanien.

I vinterferien var Lars med sin mor og børnene i 
Rønbjerg Feriecenter nogle dage, mens Lene læste til 
eksamen som fodterapeut. Og efter for nylig at have 
„opdaget“ Søren Kierkegaard har han nu kastet sig 
over både lydbøger og bøger. „Tiden er ellers ikke til så 
meget læsning, men Kierkegaard så nogle helt unikke 
ting i menneskets sind og er da godt nok helt fanta-
stisk.“ Og udenfor lyder det lidt af forår.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

IRRITERENDE MED  

LYDEN AF  
KOLD KAFFE

  LOGISTIKKEN, 

MENNESKENE OG NATUREN 

HER I RØNDE ER HELT 

FANTASTISK
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Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

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

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET

http://www.lsalaw.dk
http://www.tradium.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.u-sinding.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
21.01.2019 - 20.02.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

*) Virksomheden er reklamebeskyttet. 
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse 

ALBERTINELUND CAMPING A/S *
Albertinelund 3, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 2,2 (1,9)
Antal ansatte 7

ANDERSEN WINERY APS *
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 3

AUTOGAARDEN 
ERIK H. SOMMER EBELTOFT A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital 5,8 (5,8)
Antal ansatte 15

BNT APS
Skolestien 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,3 (-)
Resultat før skat -0,1 (-)
Egenkapital -0,1 (-)
Antal ansatte 7

BYSTRANDS APS *
Eg Bygade 8, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 3

CAMPO GRAFISK APS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (3,1)
Resultat før skat 1,0 (1,5)
Egenkapital 2,4 (2,5)
Antal ansatte 2

CLAUS GROTH APS
Klitten 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 5,5 (2,7)
Resultat før skat 3,3 (-0,1)
Egenkapital 2,6 (0,1)
Antal ansatte 5

COLOMBANI APS *
Erhvervsparken 12, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,6)
Resultat før skat 0,5 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (-0,1)
Antal ansatte 3

EBELTOFT 
FERIEHUSUDLEJNING APS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,3)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital -3,8 (-4,3)
Antal ansatte 15

FOOD DIAGNOSTICS APS
Søndre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (7,9)
Resultat før skat 1,1 (1,9)
Egenkapital 3,4 (2,6)
Antal ansatte 14

GONGE DANMARK APS
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,2)
Resultat før skat -0,3 (-0,2)
Egenkapital 1,1 (1,4)
Antal ansatte 7

HELBOE OFFSHORE APS
Erantisvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,0)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 3

JA REGNSKAB VIVILD APS *
Østergårdsvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 2

JP ELTEKNIK & ENTREPRISE APS
Askhøjvej 76, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (3,5)
Resultat før skat 2,3 (2,5)
Egenkapital 8,6 (6,9)
Antal ansatte 3

KNEBEL AUTOSERVICE APS *
Holmbjergvej 31, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 7

L.C. APS *
Linde Allé 1, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,9 (1,7)
Antal ansatte 7

MH STAAL & STILLADS APS
Jyllandsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 0,1 (0,4)
Antal ansatte 7

MOUNT BELZONI 
PRODUCTION APS *
Ravnevej 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,0)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,8)
Antal ansatte 3

PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 5,4 (5,3)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 2,5 (2,6)
Antal ansatte 14

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 239,1 (236,8)
Resultat før skat 185,1 (106,1)
Egenkapital 523,2 (437,6)
Antal ansatte 78

SALON UNIK, EBELTOFT APS *
Nørrebakke 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

SKOBAR APS *
Storegade 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

SKOVTOP APS *
Engvej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,2)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 15

SNEDKER- OG TØMRERFIRMA 
HANS RASMUSSEN A/S *
Dråby Strandvej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,0 (-0,1)
Antal ansatte 3

SYDDJURS 
EJENDOMSSERVICE APS *
Tøstrupvej 41, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 3

VOGNMAND 
ANDERS B. CHRISTENSEN APS *
Rougsøvej 183, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,3)
Resultat før skat -0,5 (0,1)
Egenkapital -0,3 (0,1)
Antal ansatte 7

VVS MESTER 
PAUL CHRISTENSEN APS
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,1)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 5

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

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

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

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

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

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

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Husprisernes 2019 er begyndt

med et lille dyk

Boligsidens Markedsindeks

januar 2019

Udbud Solgte

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

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs�� Syddjurs��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -2,8% 16,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -1,8% 2,6%
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Find statistik om boligmarkedet
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pressemeddelelsen:
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med et lille dyk

Boligsidens Markedsindeks

januar 2019

Udbud Solgte

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

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgstid

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs�� Syddjurs��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -18,5% -16,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 23,0% -21,6%
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Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgstid

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs�� Syddjurs��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -18,5% -16,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 23,0% -21,6%

D
ag
e

Norddjurs Syddjurs Villa/Rækkehuse
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse
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Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Find småjobs i din virksomhed. Du kan ansætte 
en medarbejder helt ned til en time om ugen. 
Virksomhedskonsulent Mathilde Sambleben 
hjælper med at finde den rette.

Kontakt Mathilde på 2021 1982 
eller mats@norddjurs.dk

PUDS BRILLERNE og find småjobs

Varepakning

Håndværkerhjælp

Malearbejde

KantinehjælpOprydning

Hjælp ved sygdom

Pedelopgaver

Bilvask
…

Hvad tæller 
for dig?

http://www.bentklausen.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://mfnorddjurs.dk
http://www.jobnet.dk
https://www.djurslandsbank.dk/
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TAL-VISNING

Omsætning

20182017201620152014

Bruttofortjeneste

20182017201620152014
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20182017201620152014

Årets resultat

20182017201620152014

Egenkapital

20182017201620152014

Balance

20182017201620152014

Dækningsgrad

20182017201620152014

Overskudsgrad

20182017201620152014

0

4.111

0

642

0

-69

497

0

-65

806

0

-8

3.247

0

0 0

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40267794 Cozy Cabin IVS .............................................. 18.02.2019
40252835 JBR af 2019 ApS ........................................... 12.02.2019
40251731 Sustainable Retail ApS .................................. 12.02.2019
40250611 Rasmus Stevnhoved ApS ............................. 12.02.2019
40237194 Ideal Grafik APS ............................................ 06.02.2019
40235108 Restaurant Flindts IVS .................................. 06.02.2019
40225633 den fede ko IVS ............................................. 03.02.2019
40218238 AP Farming IVS ..............................................31.01.2019
40196323 Lille My ApS .................................................. 23.01.2019
40254722 THORS-DATA IVS ......................................... 13.02.2019
40244220 Vino-Co IVS ................................................... 08.02.2019
40209379 Qvist Business Support DK IVS.................... 29.01.2019
40207473 E.N.Hydraulic ApS ......................................... 28.01.2019
40201068 DanAG Group IVS.......................................... 25.01.2019
40190457 AsJhtC IVS .....................................................21.01.2019
40186298 EC-Pro IVS ..................................................... 20.01.2019

Selskabsændringer
33080913 Anpartsselskabet af den 19/9 2018 .......... 18.02.2019 2)
39658798 Safemobile ApS......................................... 13.02.2019 2)
35392432 ÅLSØ GRUPPEN ApS ...............................08.02.2019 3)
33786700 EMMELEV KØLESERVICE & CERTIFIKATSVEJSNING ApS ..30.01.2019 3)
33770537 AUNING BOLIGMONTERING ApS .......... 30.01.2019 4)
37134333 Melinox ApS UNDER KONKURS .............. 30.01.2019 4)
31749344 JLA TRANSPORT ApS ............................. 29.01.2019 3)
38576038 Ribersborg Handelsbolag IVS ................... 28.01.2019 3)
30901088 FORENINGSLOTTERIET.DK ApS ............ 24.01.2019 3) 
29185913 SELSKABET AF 20.11.2005 ApS ............. 24.01.2019 4)
37526665 Munk Rengøring IVS ................................. 23.01.2019 4)
32326242 SELSKABET AF 28.11.2013 ApS ...............21.01.2019 4)
36898666 Anpartsselskabet af 22.10.2018 ............... 14.02.2019 2)
27243053 AUTORISERET FYSIOTERAPEUT ANNA BANG LØBER ApS ...01.02.2019 0)
34044538 PV-SUN ApS .............................................. 01.02.2019 0)
34592322 EHU 2012 ApS ............................................31.01.2019 4)
37962074 Byst3D IVS ................................................ 30.01.2019 3)

39398184 Kt.maler.tømmer og gulvservice IVS........ 30.01.2019 4)
38125990 OSH Studios IVS ....................................... 29.01.2019 4)
34804133 OUTSORCIA ApS ...................................... 26.01.2019 2)
27232663 IHJ SCANDINAVIA A/S ............................ 24.01.2019 2)
13277478 MIDTDJURS AUTOOPHUG & IMPORT ApS .23.01.2019 4)
35027092 Handelsselskabet AG 61 ApS ................... 23.01.2019 4)
20663928 STIMEX ApS ............................................. 23.01.2019 4)
36684704 Grøn Energi Teknik IVS ............................. 23.01.2019 4)
35651187 HG af 9. december 2015 ApS ................ 23.01.2019 4)0) 

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

TAL-VISNING

Omsætning

20182017201620152014

Bruttofortjeneste

20182017201620152014

Resultat før skat

20182017201620152014

Årets resultat

20182017201620152014

Egenkapital

20182017201620152014

Balance

20182017201620152014

Dækningsgrad

20182017201620152014

Overskudsgrad

20182017201620152014

0

4.111

0

642

0

-69

497

0

-65

806

0

-8

3.247

0

0 0

TAL-VISNING

Omsætning

20182017201620152014

Bruttofortjeneste

20182017201620152014

Resultat før skat

20182017201620152014

Årets resultat

20182017201620152014

Egenkapital

20182017201620152014

Balance

20182017201620152014

Dækningsgrad

20182017201620152014

Overskudsgrad

20182017201620152014

0

4.111

0

642

0

-69

497

0

-65

806

0

-8

3.247

0

0 0

TAL-VISNING

Omsætning

20182017201620152014

Bruttofortjeneste

20182017201620152014

Resultat før skat

20182017201620152014

Årets resultat

20182017201620152014

Egenkapital

20182017201620152014

Balance

20182017201620152014

Dækningsgrad

20182017201620152014

Overskudsgrad

20182017201620152014

0

4.111

0

642

0

-69

497

0

-65

806

0

-8

3.247

0

0 0

Ved at skære ind til benet og 
holde fokus på kerneforretnin-
gen er ejerleder Keld Hummel 
tilbage på sporet og kan nu se 
tilbage på en flot vækst gen-
nem de seneste fem regn-
skabsår.

Sælgerstaben er væk
Keld er i dag også virksomhe-
dens sælger. Han tager rundt 
og snakker med både nye og 
de mange faste kunder, som 
bl.a. er store ejendomsadmi-
nistratorer, byggeselskaber 
og boligselskaber, primært 
i Aarhus-området. „Inden 
krisen havde vi fire sælgere, 
der solgte engros i hele landet. 
Men i dag fylder engros salget 
kun omkring 10% af vores om-
sætning, så der er ikke basis 
for kørende sælgere mere.“

Gulvafslibning og behandling
Renovering, pleje og vedlige-
holdelse af trægulve er ifølge 
Keld kernen i virksomheden. 

„Vi lægger gerne nye gulve 
eller tæpper på f.eks. kontorer, 
men vi holder os fra de store 
nybyggerier. Det, der fylder 
mest i vores omsætning, er 
afslibning og behandling af 
trægulve, men også lægning af 
vinyl og linoleum på eksiste-
rende gulve og trapper har vi 
en del af.“

Ordentlig kvalitet
De fleste private kunder går 
efter Kelds opfattelse efter at 
få deres gulve udskiftet eller 
renoveret billigt. „De søger 
på Google og tager som regel 
udelukkende efter prisen. Vi 
arbejder for dem, der gerne vil 
have noget ordentlig kvalitet 
og sætter pris på en god råd-
givning ift. deres gulve. Derfor 
er langt de fleste kunder virk-
somheder eller institutioner.“

Egne plejeprodukter
Træplejeserien Hummels 
Wood Finish er Kelds egen 

opfindelse. Den består bl.a. af 
vandbaserede træolier, gulv-
lakker og sæbe til rengøring. 
Dem havde sælgerne også 
med rundt, men i dag sælges 
de gennem en webshop på 
virksomhedens hjemmeside. 
Derfor er salget af træpleje-
serien heller ikke så stort i dag. 
„Men jeg ved, der er et større 
potentiale. Jeg har bare ikke 
tid til at gøre mere ved det 
selv. Så hvis der sidder en læ-
ser, der vil være med til at tage 
risikoen sammen med mig og 
tage del i det opsøgende salg, 
er jeg klar til at snakke om et 
langsigtet generationsskifte,“ 
røber 57-årige Keld.

Støt vækst
Der er nok at lave i virksom-
heden, så Keld forventer en 
fortsat vækst i lighed med de 
seneste år, hvor bruttofortjene-
sten i selskabet er vokset støt 
fra meget beskedne 40.000 i 
2014 til 4,1 mio kr. sidste år.

HUMMELS GULVSERVICE APS
Løgtenvej 27, 8543 Hornslet

Regnskabsafslutning 31-12-2018

Bruttofortjeneste 4,1 (3,3)

Resultat før skat 0,6 (0,4)

Egenkapital 0,8 (0,6)

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

Ejerleder Keld Hummel, Hummels Gulvservice ApS

Kerneforretningen sikrer økonomien

Ambitioner om at sælge 

både gulve, maskiner og 

plejemidler engros til gulv-

branchen var i forbindelse 

med den sidste økonomi-

ske krise tæt på at koste 

Hornsletbaserede Hum-

mels Gulvservice livet. 
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Business Djursland
14. marts 2019 kl. 17:30-21:00, Ebeltoft 
Vandrerhjem, Egedalsvej 5, Ebeltoft.
Årlig ordinær generalforsamling. Efter 
generalforsamlingen byder vi på en let 
buffet m. kaffe og sødt. Trine Egede 
fra Green Oak Academy, holder oplæg 
om fremtidens arbejdsmiljø ud fra et 
bæredygtigt perspektiv.
Fuldt program for aftenen udsendes på 
mail til Business Djursland`s medlem-
mer.
Arr./info/tilm.: businessdjursland.dk, 
senest 13. marts 2019 kl. 17:29

Iværksætterkursus
19. marts 2019 kl. 18:30-22:00, Rønde 
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Forretningsplan/strategi & selskabs-
former. Har du helt styr på, hvad dine 
produkter/serviceydelser skal bestå 
af? Ved du hvem, du skal sælge til? Og 
til hvilken pris? Og har du overvejet, 
hvordan du kommer i kontakt med 
kunderne?
Iværksætterkurser er et gratis forløb, 
som er målrettet nye iværksættere 
uanset om du blot overvejer eller al-
lerede er i gang.
Arr./info/tilm.: Erhvervsservice Syd-
djurs, 7015 1618, info@essyddjurs.dk, 
senest 14. marts kl. 18:30 

Åben rådgivning
26. marts kl. 16.00-18.00, Kulturhuset 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Kom og få rådgivning i forbindelse 
med udvikling af din virksomhed, bl.a. 
inden for områderne jura, regnskab, 
finansiering og kommunikation.
Rotary i Grenaa inviterer sammen med 
Erhverv Grenaa og i samarbejde med 
Norddjurs Kommune til 20 minutters 
gratis en-til-en rådgivningsessioner.
Mulighed for tilmelding på forhånd.
www.erhvervgrenaa.dk

Iværksætterkursus
26. marts 2019 kl. 18:30-22:00, Rønde 
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Markedsføring
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs, 
7015 1618, info@essyddjurs.dk

Erhverv Grenaa medlemsmøde
28. marts kl. 08:00-09:30, Kulturhuset 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Besøg af rektor Brian Bech Nielsen fra 
Aarhus Universitet, der bl.a. vil tale om 
en samarbejdsaftale med Norddjurs 
Kommune.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Iværksætterkursus
2. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idræts-
center, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Salg og service
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs, 
7015 1618, info@essyddjurs.dk

Iværksætterkursus
9. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idræts-
center, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Økonomi
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs, 
7015 1618, info@essyddjurs.dk

Iværksætterkursus
23. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idræts-
center, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Juridiske forhold, A-kasse og forsikring
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs, 
7015 1618, info@essyddjurs.dk

Erhverv Grenaa medlemsmøde
25. april kl. 08:00-09:30, Kulturhuset 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Iværksætterkursus
30. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idræts-
center, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Finansiering & støtte muligheder 
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs, 
7015 1618, info@essyddjurs.dk

Erhverv Grenaa medlemsmøde
23. maj 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 Østjyl-
lands 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

Djurslands Bank A/S

Dorthe Foged (44) er tiltrådt 
som kundechef/privatrådgiver 
i Djurslands Bank i Lystrup. 
Dorthe kommer fra en stilling 
som privatrådgiver i Sydbanks 
Risskov afdeling og er selv 
bosat i Lystrup sammen med 
sin familie.

Daniel Møller Kongsgaard (36) 
er tiltrådt som kundechef/pri-
vatrådgiver i Djurslands Bank i 
Tranbjerg. Daniel kommer fra 
en rådgiverstilling i Handels-
banken i Aarhus Syd.

Syddjurs Kommune

Anni Mette Christiansen 
(53) er tiltrådt som leder af 
dagplejen i Syddjurs. Hun 
kommer fra et job som 
Pædagogisk Leder i Aarhus 
kommune. Tidligere har hun i 
12 år været leder af dagplejen 
i henholdsvis gamle Nørre 
Djurs Kommune samt fusions-
leder af Dag plejen i Norddjurs 
Kommune. 

Sparekassen Djursland
Jeanette Skipper er tiltrådt 
som afdelingsleder for Spare-
kassen Djurslands afdeling i 
Auning. Hun kommer fra en 
stilling som teamleder for 
centrale opgaver i Djurslands 
Bank.

Skovdyrkerforeningen 
Nord-Østjylland

Peder Toftgård Gregersen 
(49) er ansat som ny skov

Torsdag d. 14. marts 2019
17:30-21:00

Ebeltoft Vandrerhjem

Efter generalforsamlingen byder vi på en let buffet m. 

kaffe og sødt.

Trine Egede fra Green Oak Academy vil holde oplæg 

om fremtidens arbejdsmiljø ud fra et bæredygtigt 

perspektiv.

Fuld program for aftenen udsendes på mail til Business 

Djurslands medlemmer.

Generalforsamling

Tilmeld på www.businessdjursland.dk
senest onsdag d. 13. marts.

http://www.businessdjursland.dk
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Ny åben virksomhedsrådgivning
I samarbejde med Erhverv Grenaa starter Rotary i Grenaa et nyt tiltag om gratis 
rådgivning for lokale virksomheder, der gerne vil udvikle sig.

De to har „lånt“ lidt af kon-
ceptet hos Norddjurs Kom-
mune, der sidste år nedlagde 
sine hidtidige faste åbne 
rådgivningsmøder. Det nye 
initiativ bakkes op af Nord-
djurs Kommmunes erhvervs-
afdeling, der også vil være 
repræsenteret på det første 
møde. 

20 minutters sparring 
med hver rådgiver
Både iværksættere og 
etablerede virksomheder er 
velkomne til møderne, og 
det vil være muligt at bestille 
plads til konkret rådgivning 
på forhånd. Lars Chalmer 
Rasmussen fra Rotary fortæl-
ler, at hver rådgivningssession 
varer 20 minutter. „Men det 
vil være muligt at aftale en 
times efterfølgende gratis 

konsultation hos de rådgivere, 
der er en del af det nye rådgi-
vernetværk.
Man kan også bare dukke 
uanmeldt op til rådgivnings-
møderne. Så kan man bare 
ikke være helt sikker på at få 
de rådgivningssessioner, man 
ønsker.“

Rådgivernetværket 
har plads til flere
De tre Rotaryklubber i Grenaa 
har tilsammen et stærkt 
erhvervsnetværk, som kan 
dække rådgivning inden for 
rigtig mange områder. Det 
suppleres af medlemmerne 
i Erhverv Grenaa, så virk-
somhederne allerede på det 
første rådgivningsmøde kan 
få gode råd om rigtig mange 
emner. „Men vi kan godt 
bruge endnu flere rådgivere, 

så interesserede kan se mere 
om det nye initiativ på Erhverv 
Grenaa’s hjemmeside, og 
de er meget velkomne til at 
kontakte os for at aftale nær-
mere,“ opfordrer Lars Chal-
mer Rasmussen på vegne af 
de to lokale netværk.

Første åbne rådgivning 
den 26. marts
Pavillonen i Grenaa stiller 
lokaler til rådighed til den 
første rådgivning den 26. 
marts kl. 16-18. Erhvervsfolk 
der ønsker at få rådgivning, 
f.eks. inden for områderne 
jura, regnskab, finansiering og 
kommunikation – eller andre 
områder, som vores rådgivere 
dækker, kan allerede nu sikre 
sig plads på 
www.erhvervgrenaa.dk.

Arkivfoto: Lone Bolther Rubin

rider i den andelsbaserede 
Skovdyrkerforeningen Nord 
– Østjylland, der fra kontoret 
på Marsvej i Randers bl.a. 
dækker Djursland og Randers 
området. Han er uddannet 
skov- og landskabsingeniør og 
har tidligere været ansat som 
driftschef, regionschef og 
afdelingschef i HedeDanmark 
og direktør i Tolne skov.

Bjerre Kontormøbler
Sten Petersen, der i forvejen 
driver de to Hjemme Hos 
foretninger Bolighuset Grenaa 
og Auning Boligmontering, 
har overtaget Bjerre Kontor-
møbler på Rugvænget i 
Grenaa. 
„Bjerre kontormøbler fortsæt-
ter som hidtil med Jørgen 
Bjerre som daglig kontakt,“ 
udtaler Sten, der med tiltaget 
nu tilbyder hele pakken på 
både at levere kontormøbler 
og alt inden for kontor- og 
erhvervsindretning.

BB Kommunikation ApS
Printer- og kopimaskine 
leverandøren BB Kommunika-
tion ApS i Hornslet er blevet 
Lexmark Diamond-Partner. 
„Vi er meget stolte over at 
være tildelt dette prædikat, 
som blandt andet skyldes, at 
mange både større og mindre 
virksomheder dels har valgt 
Lexmark til virksomhedens 
dokumentløsning, og dels 
har valgt os som leverandør 
og servicepartner,“ fortæller 
direktør Jesper Ranzau, BB-
Kommunikation.

Hans Sandgren Jakobsen
Virksomheden RotoBed har 
modtaget en af verdens stør-
ste design priser, den aner-
kendte if Design Award i disci-
plinen Product og kategorien 
Medicin/sundhed for deres 
plejesenge. I konkurrencens 
syv discipliner deltog 6.375 
produkter fra 67 lande. Ud 
over at være stærk rent funk-
tionelt, har der også været 
fokuseret meget på designet, 
dels fordi det er vigtigt for 
kunderne, at de ikke skal ligge 
i en metal seng, der minder 
dem om deres sygdom, og 

dels for at skille sig ud på det 
internationale marked. 
Bag designet af RotoBed ple-
jesengenes står den prisbe-
lønnede møbeldesigner Hans 
Sandgren Jakobsen, som ud 
fra skandinaviske traditioner 
arbejder med fokus på innova-
tion, æstetik og funktionalitet.

Sanistål
Saniståls butik i Grenaa er 
kåret som Årets Sanistål-
Butik, blandt koncernens 42 
butikker. Forretningschef Kim 
Andersen, er både overrasket 
og stolt: „Det her er først og 
fremmest en holdindsats. 
Butikkens medarbejdere 
repræsenterer mere end 125 
års erfaring i Sanistål, ligesom 

vi ikke ville være nået hertil 
uden en stor og loyal kun-
deskare. Vi har i mange år 
vedholdende arbejdet med at 
tage ansvar for og dyrke vores 
lokalområde. Vores kunder 
skal behandles, som vi selv vil 
behandles. Det handler ikke 
bare om gode priser, men 
også om, at vi er synlige og 
opsøgende, fx når der bygges 
nyt i området og at vi tager 
ud og viser flaget,“ siger Kim 
Andersen.

Djurs Sommerland A/S
Udlejningsbureauet DanCen-
ter‘s gæster har kåret Djurs 
Sommerland som landets 
bedste sommerland. 7.400 
har gennemført en spørge-

skemaundersøgelsen, der har 
tildelt sommerlandet titlen 
Danmarks bedste Attraktion. 
Der gik 818.000 gæster gen-
nem indgangen i 2018, hvilket 
er rekord. Gæsterne kan se 
frem til at prøve nyeste skud 
på stammen af attraktioner, 
den 35 mio. kr. dyre Tigeren, 
der er landets største Gyro 
Swing og både højeste og 
hurtigste forlystelse i parken.

Home Rønde
Steffen Gandrup og Morten 
Skovholm der driver Home 
i Ebeltoft, åbner ny Home 
i Rønde på Hovedgaden i 
lokalerne der tidligere husede 
Paula Garn, der er rykket ind i 
naboejendommen.
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