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solgte Plug-in Hybrid
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NIRO PLUG-IN HYBRID fra 262.488 kr.
Forbrug*: EU-norm op til 71,4 km/l ved blandet kwrsel. CO2: 31 g/km
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Din lokale KIA-forhandler
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Rugvænget 29
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Tlf. 86 32 15 00
www.autohus.dk

*I henhold til WLTP. Modellen er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. km 150.000. Prisen er ekskl. eventuelt farvetilleg.
Der kan forekomme omkostninger til installation af ladestander. Gelder alle nye indregistrerede PHEV-biler solgt i Danmark fra 1/1 2018 til 31/12 2018.
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Opfinder tester nyt produkt
og forventer at lave de første
forhandleraftaler i årets løb
MicroFeeder har adresse i Skødstrup på indehaver Henning Lyngsø
Fogeds bopæl, mens lagerbygningen ligger i Hornslet. Det er 11. maj
21 år siden, firmanavnet blev registreret, og mens det indtil for fem
år siden var en bibeskæftigelse, har
Henning for nylig ansat sin første
medarbejder på lageret. Som den
eneste virksomhed uden for USA
producerer MicroFeeder mineralfoderautomater til husdyr, og 80-90
procent af den totale omsætning er
eksport.
Henning har selv udviklet automaterne, og i 2016 kom Pitstop
mineralfoderautomater til malkekøer
på markedet. „Pitstop automaterne, som ikke findes tilsvarende
andre steder i verden, kommer i
to versioner,“ fortæller Henning.
„Pitstop+ med elektronik og
individuel dosering giver
malkekvægbrug helt

oftere det svageste led. Der er brug
nye muligheder. Optimeringen af
for at tilgodese køernes individumalkekvægproduktionen via mere
elle behov. Det
præcis mineralproblem har
tilskud betyder
AT FÅ FEEDBACK
Henning nu løst.
både mere dyFRA UVILDIGE, DER IKKE
„Alle køer har
revelfærd, færre
i
dag
elektronisygdomme og
LÆGGER FINGRE IMELLEM,
ske øremærker
miljømæssige
ER RIGTIG GODT
med eget IDforbedringer.“
nummer, og når
koen stikker hovedet ind i automaStøtte og vejledning i
ten, aflæses chippen, og koen får
udviklingsprocessen
så doseret den angivne mængde.
Effekten af mineraler er veldokuSkal koen ikke have noget, får den
menteret. Men i takt med en stadig
ikke noget.“ Landmanden har via
mere standardiseret fodring af
en app på telefonen mulighed for
malkekvæg, bliver mineralerne dog
at følge status for hver enkelt ko.
„Han kan på en økonomisk og
praktisk måde anvende effektive
enzymer og lignende med gavnlig
effekt.“ Udviklingsprocessen har
været støttet af EU‘s Horizon 2020,
InnovationsFonden og IoF2020 og
omfatter også forretningsplan og
markedsanalyse m.m. „Jeg var i maj
sidste år gennem et meget givtigt
forløb med CONNECT Denmark,
hvor kompetente erhvervsfolk agerede bestyrelse. At få feedback fra
uvildige, der ikke lægger fingre imellem, er rigtig godt. Jeg fik meget
med derfra, som jeg nu arbejder ud

Indehaver Henning Lyngsø Foged, MicroFeeder
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og med den nye elektronik skal en
forhandler eksempelvis forpligte sig
til online supportering af slutbrugerne.
„Forhandlerne tripper allerede, og
samtidig vil de også have et færdigt
produkt. Det er lidt af en balance –
men også en indikation af potentialet.“ Henning forventer, at Pitstop+
mere end fordobler omsætningen.
„Registreringen af hver enkelt ko
gennem foderautomaten kan på sigt
måske kobles sammen med andre
Salgsarbejdet får et løft
oplysninger og åbne helt nye døre.“
Pitstop+ testes i to besætninger
MicroFeeders tilgang til udlandet
i Danmark, og snart startes også
er først og fremtests i flere
mest baseret
andre lande, da
FOR AT REALISERE
på unikke og
tests er vigtige
VORES FORRETNINGSPLAN innovative
for at opbygge
produkter, som
tillid på eksSKAL VI VÆRE MERE
samtidig har
portmarkeder.
succes på hjemPlanen er desPROFESSIONELLE PÅ
memarkedet.
uden testsalg til
„Deltagelsen i
allerede venSALGSOMRÅDET
internationale
tende kunder i
innovationsprojekter giver en værdiDanmark, Norge og Israel. Microfuld eksponering.“
Feeder har i dag 30 forhandlere i 15
Nogle forhandlere er fundet på
lande, som også producerer og/eller
messer, men de fleste har selv
sælger mineralfoder. „Jeg regner
meldt sig. Ud over hjemmesiden på
med at starte stille op med salg af
Pitstop+ til 3-4 af disse forhandlere i tre sprog har reklamebudgettet hidtil
løbet af 2019.“ Meget skal testes af, været 0 kroner. „For at realisere
fra. At „de tunge drenge“ samtidig
vendte tommelen op, kan jeg også
bruge positivt.“
MicroFeeder er netop omdannet
til et A/S, og planen er nu at optage
to partnere med kompetencer inden
for virksomhedsledelse, salg, IT og
elektronik m.m. „Jeg får på denne
måde styrket ledelsen og får mere
kapital til investeringerne i udviklingsfasen.“

vores forretningsplan skal vi være
mere professionelle på salgsområdet, og det bliver en af mine nye
partneres ansvar at bygge det op,
lave salgsmateriale og komme ud til
kunderne m.m.“
Det handler først og fremmest om
at udbygge samarbejdet med eksisterende forhandlere samt at „stikke
fingeren i jorden“ eksempelvis i
USA, hvor man ikke er i dag. „Det er
generelt en større proces at skulle
sælge et helt nyt produkt og få folk
til at opdage og forstå gevinsten ved
at købe det.“
Delene til en Pitstop+, plastik
fra Polen, elektronik fra Kina og
jern fra Skjern, samles i Hornslet
og afsendes med et internationalt
speditionsfirma.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Grobund vil vise os alle hvordan arbejdspladser
kan bruges til at skabe det gode liv.
grundtanken er, at man skal være
Nogle snakker meget om at spise
gældfri og tænke miljø uden at
mindre kød for at redde verden, og
skabe affald. „Jeg har aldrig tjent
andre har fokus på at flyve mindre.
mange penge, men det behøver
Mens vi samtidig både spiser og
jeg heller ikke med en årlig udgift til
flyver mere end nogensinde, sidbolig, vand, varme og el på 15.000
der Steen Møller i sit bæredygtige
kroner.“ Steen har blandt andet
selvbyggerhus på Friland. Han har
et godt liv. Med en landbrugsuddan- bygget Frilands kendte Restaurant
Moment og er blevet så god til at
nelse i bagagen var han i 1979 med
til at starte Søgaard Andelsbrug, der bygge billige og bæredygtige huse,
at selv kineserne
blev omlagt til
har fået øje på
økologisk drift
DET ER ET GÆLDFRIT
ham. „Inden
og skulle skabe
PROJEKT, DER GIVER
for det seneste
bedre arbejdshalve år er jeg
forhold og gøre
HELT ANDRE PRÆMISSER
blevet kontakgenerationsskiftet af kinesere,
tet nemmere.
FOR AT STARTE EGEN
der er meget
„Jeg startede
interesserede i
senere Sdr.
VIRKSOMHED
at samarbejde
Felding Højskole
for også selv at lære. De er parate til
og var højskoleforstander et par år
at betale for at få viden og teknoog derefter lærer i fire år på den
logi til Kina, og det er OK for mig.
økologiske landbrugsskole i Store
Jeg ønsker bare at brede det mest
Vildmose (i dag Kalø Økologisk
muligt ud.“
Landbrugsskole),“ fortæller Steen.
Han er netop vendt hjem til Friland
Systemet er ikke
efter at have været på Brenderup
Højskole for at bygge et bæredygtigt gearet til Grobund
Håbet var, at flere erhvervsdrivende
hus sammen med eleverne. „Det
ville etablere sig på Friland, men
var virkelig en øjenåbner for dem, at
det skete ikke. „Vi købte derfor den
de kunne rigtig meget, som syste10.000 m2 Tata Steel fabriksbygning
met og deres liv bare ikke havde
givet dem mulighed for at vide.“
ved Ebeltoft Færgehavn.“ Af de 725
medlemmer i Foreningen Grobund
Livet skal have højeste prioritet
er det primært de 160 medlemmer
Helt grundlæggende mener Steen,
i Foreningen Fabrik, der har betalt
at man ikke skal bruge livet til at
købsprisen på 7,6 mio. kroner. „Det
skabe økonomi, arbejde og rationaer et gældfrit projekt, der giver helt
litet. „Det er lige modsat. Livet skal
andre præmisser for at starte egen
have højeste
virksomhed.“
prioritet, og i
Grobund
FREMTIDEN HEDDER
stedet for at
skal både være
SAMARBEJDE OG RESPEKT hoved, hånd og
stræbe og lade
os styre af
hjerte = kontor,
FOR NATUREN OG FOR
systemet, skal
håndværk og
disse tre ting
HINANDEN. ALT ANDET ER film/teater/bøger
være midlerne
og skal ikke kobtil at skabe det
les på el, vand
KRIG
gode liv i pagt
og kloak. „Ved
med naturen.“ Steen var i 2002 en
selv at tage ansvar, er jeg sikker på,
af hovedkræfterne bag starten på
at vi kan skære forbruget ned til en
Friland ved Feldballe. „Gennemfjerdedel. Potentialet i at brede det
snitsalderen i Feldballe er faldet fra
ud i Danmark er enormt. Fremtiden
51 år til 38 år, og Feldballe er nu det
hedder samarbejde og respekt for
sted i Syddjurs Kommune med den
naturen og for hinanden. Alt andet
største procentvise tilflytning. Vi
er krig.“
skaber liv i et landdistrikt.“
Problemet er bare, at Grobund
Mindst én person på hvert lod i
ved Ebeltoft også skal kæmpe med
Friland skal have eget erhverv, og
systemet. „Alle synes, det er en
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Erhvervsudvikling

god idé, men lovgivning og brandog miljøregler m.m. spænder bare
så meget ben.“ Der er mennesker
fra hele landet med i Grobund.
„Mange vil gerne flytte hertil nu, og
ved Ebeltoft ligger en tom flygtningelejr med 60 værelser, som vi godt
kunne bruge. Men nej, den skal
rages ned. 3.000 m2 bygninger på
færgehavnen skal rives ned for 3,8
mio. kroner. Vi vil gerne overtage
og føre videre, men det må vi
heller ikke. Og vi kan ikke få en
pris på den jord, vi gerne vil
købe af kommunen.“
Grobund skal bredes ud
til hele landet, og Ebeltoft
var tænkt som første sted.
„Grobund er langt fremme i
Brenderup på Fyn, hvor der
er anderledes fart på. Det
kan nemt ende med at
blive det første Grobund.
Jeg tror dog stadig på, at
vi også nok skal komme
i mål i Ebeltoft.“
Mogens Greve,
mogens@mercatus.dk
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Steen Møller, Grobund
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Bestyrelsesformand Dag Kristiansen, Ørsted Kro A/S

Samarbejdsmodellen hvor erhverv
og frivillighed gør hinanden gode
kan sagtens bruges af andre.

SÆT FUT I LOKALOMRÅ
8
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ofte går galt for nogle er, hvis du
gik resultatet i nul, og for 2018 lover
En af initiativtagerne til den nu
ikke er tro mod din strategi – og ikke
Dag et resultat, der mindst lever op
borgerejede Ørsted Kro er bestyforetager den nødvendige budgetretil det budgetterede overskud på
relsesformand i Ørsted Kro A/S,
vision.“ Et af strategiplanens seks
32.000 kroner. Al overskud bruges
Dag Kristiansen. Fra 1985 til 2011
hovedpunkter handler om ansvarligpå bygningen. „Og jeg er sikker på,
var han ansat i Djurslands Bank, de
hed i forhold til byen. „Fem fra beat der igen kommer 100 til generalseneste 11 år som afdelingsdirektør
styrelsen sidder i et udvalg sammen
forsamlingen.“
i Tranbjerg Syd. I dag er han undermed fem fra Ørsted Borger- og HanForpagter af kroen er Janne
viser i Finanssektorens UddanneldelsstandsforSimonsen. „I
sescenter og arbejder primært med
ening for blandt
kroens bestyadfærds- og strategidelen.
FØRST STRATEGI OG
andet at sikre,
relse betragter vi
„Var der bare flere timer i døgnet,
at byen også
os som profeser jeg sikker på, at et par stykker fra
SÅ BUDGET
tilgodeses.“ Dag
sionelle, fordi vi
kroens bestyrelse godt kunne lave
mener, at hvis du kan, er du også
samarbejder med en professionel.
et væksthus og leve af at hjælpe
forpligtet til at bidrage til lokalsamVores forpagter kan dø, hvis vi ikke
andre,“ siger Dag. „Vores model for
fundet. „Og det er der heldigvis
lever op til forpligtelserne.“ De 11
tilgang til forenings- og erhvervsliv
mange, der gør. Det handler om at
bestyrelsesmedlemmer er i alderen
og kombinationen af overblik, viden
skabe en ja-kultur.“
28 til 76 år. „Vi er meget forskelog hårdt arbejde har vist sig at funOm det er lokalhistorie eller stanlige og har stor respekt for både
gere. Vigtigst af alt nok fordi vi også
dup, er der stort set altid udsolgt på
hinandens kompetencer og for det,
altid er klar til bevidste fravalg.“
kroen. Det på trods af et markedsføvi hver især ikke kan. Det giver stor
I samme åndedrag erkender han,
ringsbudget på stort set nul kroner.
ansvarsfølelse, at opgaverne passer
at det også har været god timing, at
„Vi markedsfører os direkte til de
til ens kompede rigtige men580 aktionærer og har desuden en
nesker mødte
I KROENS BESTYRELSE tencer.“
lukket Facebook gruppe med 1.100
Janne har
hinanden på det
medlemmer. Og Ørsted by har en
sine lønnede
rigtige tidspunkt. BETRAGTER VI OS SOM
lukket gruppe med 1.300 medlemmedarbejdere
Der var i Ørsted
PROFESSIONELLE, FORDI
mer.“ En af styrkerne er netop den
og har desuden
et indædt behov
lokale information. „Flemming Seierde
ikke
færre
for, at nogen
VI SAMARBEJDER MED EN
end 140 frivillige sen har et langt journalistliv bag sig
gjorde noget.
og har været lektor på journalisthøjat trække på til
Ikke mindst fordi PROFESSIONEL
skolen. På trods af sine 76 år er han
lokale arrangedriften af kroen
garant for fagligheden i informatiomenter – og skal slet ikke tænke
var for nedadgående.
nen og sørger blandt andet for den
på bygningen. „Vi har et brandgodt
velformulerede og altid opdaterede
forhold til Janne og ved alle, at det
Bestyrelse med
hjemmeside.“
er nemmere at drive to virksomheen professionel tilgang
I kølvandet på kroens succes har
der, når vi begge er en succes. Kan
„Torben Bachs indgangsvinkel var,
man lavet en lokal grejbank. Kroen
hun tjene 1 mio. frem for en halv, er
at ejerskab ville gavne huspriserne,
har stole og borde, og spejderne har
mens jeg ønskede at skabe liv. Og vi det bare så godt for os alle.“ Om 14
en hytte og telte. „Vi er omkring 25
dage mødes frivillige til vedligeholså begge borgeraktier i kroen som
forskellige aktører, der mødes én
delsesarbejder på bygningen.
en mulighed for at nå vores mål.
gang om året og stemmer af, hvad
Sådan startede det.“
vi kan låne af hinanden. Ørsted Kro
Strategiplanen
Ønsket var ikke en traditionel
har også været med til at skabe en
sætter dagsordenen
kro, men et forenings- og kulturhus
kultur om at snakke sammen.“
Med virkning fra 2017 indførte
med masser af liv for flest muligt.
bestyrelsen en strategiplan. „Først
På seks uger solgte man aktier
strategi og så budget. Det skal
for 1,5 mio. kroner fordelt på 470
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
hænge sammen, og strategien
aktionærer. Siden er der kommet
ajourføres hvert år. Der hvor det
yderligere 100 aktionærer til. I 2017

ÅDET

MED KRO SOM ROLLEMODEL
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Ikke færre end ti store amerikaner
biler holder hinanden med selskab
ved passioneret bilægtepar.
Morten Bay boede sine første
mange år på Sjælland og er uddannet mekaniker. Han arbejder
i dag ved Dansk Marine Center i
Risskov og har desuden sit eget
firma, US Motor ved Grenaa. „Jeg
købte Chevrolet’en i 1985 af en, der
flyttede til Jylland for at overtage
Grenaa Autogenbrug,“ fortæller
Morten. „Jeg satte den i stand året
efter.“
Bilen er en såkaldt Yenko clon.
Der er lavet 99 af dem i USA, og
Mortens er en af de 13 med automatgear. „Min blev 1. maj 1969 købt

af en mand i Nakskov og har aldrig
kørt i USA.“ Morten solgte den i
1987 men fortrød – og købte den
tilbage i 1990.
Ved bordet i køkkenet skiftes
Morten og hustruen Helle Ringberg Bay til at fortælle. Morten
fra Sjælland var ungdomskæreste
med Helle. „Helle var 15 år, da jeg
på min Puch Flagskib som 16-årig
kørte over Lillebæltsbroen og op for
at besøge hende nord for Randers.
Mor var tosset.“
Morgengaven var en Oldsmobile
De kom fra hinanden, men Morten
glemte aldrig sin Helle. Efter at
hun var blevet skilt, sendte han en
dag en SMS, og siden 2009 har de
væres sammen igen. „Han var på
knæ i maj 2011, og vi blev gift fire

måneder senere,“ fortæller Helle.
„Det var med høj hat, store kjoler og
masser af biler.“ Brudeparret kom
kørende til kirken i hver sin amerikaner. „Der havde ikke før været
store biler i mit liv, men jeg fik en
Oldsmobile Cutlass Cabriolet 1971 i
morgengave.“
Morten og Helle har boet ved
Grenaa siden oktober 2014. Hun er
ansat i økonomiafdelingen ved Norddjurs Kommune, sidder i bestyrelsen
for Kattegatcentret og er formand
for Dansk Folkeparti Norddjurs og
for Veggerslev Borgerforening. „Vi
har hver tre børn, som kommer i
næste uge for at fejre vores fødselsdage.“
Så snart muligheden byder sig,
står der ellers store biler på programmet. „Inden jeg fik en „rigtig“

MEKANISK

I GODT
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Bilen & Bossen

Chevrolet Chevelle 1969
Farven er motorcykelfarve fra en Virago –
perlemor
Teknik:
540 kubik tommer
8,8 liter
Direkte indsprøjtning
Automatgear turbo 400
500+ hk
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racer, kørte jeg nogle gange i Chevrolet’en til Mosten Raceday. Og i
april starter sæsonen for gaderæs
på Striben i Randers.“ Bilerne trækker de to til USA mindst én gang
årligt. „Det er alt fra auktioner og
museer til dragracing.“ Som regel
bliver der også hilst på tolderne ved
hjemrejsen. „Sidste gang havde jeg
en udsugning med hjem i kufferten,
og når vi om en uge tager derover
igen, skal jeg have stempler med
til min Oldsmobile,“ fortæller Helle.
Hendes søn er ved at bygge en
fabrik i USA. „Da vi ved nytårstid
skulle besøge ham, mødte vi en
amerikaner ved morgenmaden.
Dave var også bilmand, og vi endte
på værkstedet, hvor han var ved at
få bygget sin nye hotrod, så vi kom
for sent til min søn.“

Dave blev indgangsvinklen til en
masse nye bekendtskaber. De var
helt vilde med Helles risalamande,
og Helle og Morten er nu medlemmer af deres klub i Palmetto. „Vi
snakker med Dave stort set hver
uge, og turen til Florida om en uge
er primært for at åbne en bankkonto,
som gør det muligt senere at købe
et hus. Vi har fundet det – tæt ved
Dave og nærmest med en dragracebane i baghaven.“ Morten er i
Grenaa ved at gøre en amerikaner
i stand, som ikke har været indregistreret i Danmark. Planen er nu, at
den skal over og stå ved Dave, som
har skaffet nummerpladen – „MR
BAY i Florida“.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

MUSKELBUNDT

SELSKAB

Motortrafikvej opgraderes
DJURSLAND Som led i en ny trafikaftale, der
fordeler 110 mia. kr. mellem 2020 og 2030,
tilfalder 100 mio. kr. den 13 km. strækning af motortrafikvejen mellem Bale lidt vest for Ugelbølle
og lufthavnskrydset ved Tåstrup. Opgraderingen
vil betyde, at den nuværende 1+1 motortrafikvej
udvides til en 2+1 vej, på samme måde som
strækningen mellem Bale og Løgten tidligere er
blevet opgraderet. Der er i 2012 lavet forunder
søgelse på projektet, der efter planen sættes i
gang i 2024.

Flere rejseselskaber til Aarhus Airport
DJURSLAND Efterspørgsel på solskinsrejser
fra Aarhus trækker flere operatører til lufthavnen.
Blandt de nytilkomne er Best Travel, der inviterer
østjyderne på guidede kulturrejser til Italien og
Nordengland, mens Balkan Holidays og Sunweb
tilsammen supplerer med populære destinationer
som Golden Sands, St. Konstantin, Mallorca,
Costa del Sol og Algarvek ysten.
„Aarhus Airport har i de seneste år haft foden på
speederen med kurs mod feriemarkedet. Velkomsten af Best Travels og rækken af nye destinationer og rejseselskaber er et klart symptom på
vores nye strategi, der allerede nu har sprøjtet
solid vækst i passagertallene,“ siger lufthavns
direktør Peter Høgsberg.

„Uddannelsesbus“ 213 fortsætter
NORDDJURS Da Region Midtjylland sidste
år varslede, at besparelserne på den kollektive
trafik ville ramme busrute 213 på Nordkystvejen i
Norddjurs Kommune, var der stor bekymring om
forbindelsen til uddannelsesstederne. Det har en
omprioritering af midlerne til den kollektive trafik
imidlertid rådet bod på. „Vi har forsøgt at rette op
på en skade, og det påvirker desværre service
niveauet i Grenaa Midtby,“ siger udvalgsformand
Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.
Den ny ordning træder i kraft sidst i juli og ruten
får fem daglige afgange mellem Grenaa og Paderup/Auning. Disse ture vil være særligt tilpasset
ringetiderne på ungdomsuddannelserne i Grenaa.
Fanger man ikke disse afgange, kan man bestille
tid på de fastlagte flexbus-ture, som kører mellem
Grenaa og Auning i både hverdag og weekend.

Boliger på Slagterigrunden
EBELTOFT Den såkaldte Slagterigrund ved siden
af Glasmuseet i Ebeltoft har stået tom siden
2003, hvor et tidligere slagteri på grunden blev
revet ned. Grunden er privatejet, og har været til
salg i en længere periode. Efter at en mulig investor har kontaktet Syddjurs Kommune omkring et
boligprojekt på grunden, er der blevet arbejdet på
at sikre et projekt som rummer en kombination
af private ejerboliger og almennyttigt byggeri.
Det rummer i sin aktuelle form 6.000 m2 almene
boliger fra DjursBo, placeret ud mod Strandvejen,
og 6.000 m2 privatopførte boliger, tættest på
Ebeltoft Vig.
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Jobsøgende og rekrutterende
virksomheder i Norddjurs
kommune var sat i stævne
til Jobshop 2019. Her fandt
Keld sin nyligt ansatte Peter.

KELD SPOTTEDE NY
sat op til festlige begivenheder i
En introducerende samtale, der
hele landet.
hurtigt afstemte kemi og kvalifikationer var Peter Madsens billet til en
En medarbejder
videre jobsamtale hos Keld Moldrup
var succeskriteriet
Sørensen, direktør i Ørsted Telte
Jobshop var en ny og alternativ
A/S. En samtale der endte ud i et
måde for Keld at komme i kontakt
fast job i produktionen, hvor Peter
med jobsøgende på. Her havde han
skal svejse telte.
muligheden
„Peter starfor at matche
tede rimelig
ARRANGEMENTET
hans krav og
hurtigt i jobbet
forventninger
efter vores
VAR EN GOD MÅDE AT
med, hvad de
første møde til
jobshoppende
Jobshop. Arran- INDLEDE JOBSAMTALEN
kunne tilbyde.
gementet var
Kelds mål med deltagelsen var klar
en god måde at indlede jobsamtaallerede inden, han stod klar på sin
len, hvor vi lærte hinanden lidt at
kende, inden den endelige jobsam- stand.
„Vi besluttede ret hurtigt, efter vi
tale,“ fortæller Keld, der har ansat
fik invitationen, at vi ville støtte op
Peter til at svejse telte, der bliver
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MEDAR
om arrangementet. Det syntes vi
kunne være en ny og sjov måde at
møde potentielle medarbejdere på.
Vores succeskriterie var, at vi ville
gå fra Jobshop med minimum én ny
kanditat, og det gjorde vi.“
Rammerne var givet sådan på
forhånd, at Keld ligesom de øvrige
11 deltagende virksomheder, først
skulle give en kort præsentation af
virksomheden, hvorefter de interesserede jobsøgende kunne skrive sig
på en liste for en nærmere 1-1 samtale. Listen var heldigvis ikke blank,
da Keld var færdig med præsentationsrunden.
„Vi havde fire interesserede på
listen efter vores præsentation,
og det var jeg selvfølgelig meget
spændt på. Målet var jo, at samtawww.erhvervDJURSLAND.dk · april 2019

(I midten) Direktør Keld Moldrup Sørensen, Ørsted Telte A/S

BEJDER TIL JOBSHOP
lerne skulle give en enkelt eller to
ansatte. Det viste sig, at Peter stod
på listen, og jeg er glad for, vi hurtigt
efter kunne trykke hånd og lave en
kontrakt,“ fortæller Keld og fortsætter:
„Arrangementet var et fantastisk
initiativ. Der var mange søde, rare og
interesserede mennesker. Det var
ikke meget tid, vi brugte på forberedelserne i forhold til det udbytte, vi
gik der fra med. Kommer der endnu
en runde næste år, vil vi melde os til
igen.“
For at alle kunne få størst udbytte
af de tre timer, Jobshop varede, blev
de jobsøgende forinden opfordret til
at prioritere fem virksomheder ud af
de elleve, som de gerne ville høre
præsentation fra.
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2019

arbejdere og for det andet havde tid
100 shoppede jobs
og lyst til at deltage. Det viste sig, at
Det er Jobcenter Norddjurs, som
alle parter tog godt imod vores nye
står bag det nye Jobshop koncept.
initiativ, og det gav os blod på tanFra den spæde start var målet, at
den til at forsøge
arrangementet
igen næste år,“
skulle blive en
DET VAR IKKE MEGET
fortæller Kirsten
succes. Et stort
TID, VI BRUGTE PÅ FORBETranekjær Sø
mål, når man
gaard, souschef
med et unikt
REDELSERNE I FORHOLD
i Jobcenter
koncept ikke
Norddjurs.
præcist ved,
TIL DET UDBYTTE, VI GIK
Om flere
hvad man kan
virksomheder
DER FRA MED
forvente. Men
fik konkrete job
med 100 aktive
besat på baggrund af Jobshop, ser
jobsøgende på gæstelisten var det
Kirsten frem til at følge op på.
en tilfredsstillende ilddåb.
„Vi kunne ikke på forhånd vide,
Louise Laustsen, louise@mercatus.dk
om de jobsøgende ville bakke op
om arrangementet og om virksomhederne for det første søgte medAdvertorial
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Drømmen om at køre rigtig motorløb er
tættere på virkeligheden end du måske tror.
Lige nu er der 12 kørere, som takket som selv kører og således ved alt
om, hvordan det er at sidde bag
være hjælp fra Graabæk Race Cars i
Mørke udlever drømmen om at køre rattet.
„Mange tror fejlagtigt, at der er
rigtige motorløb. De seks af dem
mange penge i at leje bilerne ud
lejer bilen, mens de øvrige seks er
og/eller servicere dem, da nogle af
startet med at leje bilen for senere
kørerne nok hører til de lidt mere
at købe den. „Konceptet er, at det
skal være så nemt som overhovedet velstillede. Men der tager de fejl.
Det løber rundt
muligt at komme
for mig, men
til at køre på
PÅ LØBSDAGEN HAR
mindst lige så
bane,“ fortælDU LICENSEN OG DIT TØJ
vigtigt er det
ler indehaver
at arbejde med
af Graabæk
MED, OG SÅ SKAL DU
noget, jeg kan
Race Cars, Keld
ELLERS BARE KØRE OG
lide – og ved
Graabæk. „Det
noget om.“ Der
kræver en licens, HAVE DET SJOVT
er også fundet
som du tager
plads til kørere, der har henvendt
på en weekend. På løbsdagen har
sig uden særlig mange penge på
du licensen og dit tøj med, og så
lommen.
skal du ellers bare køre og have det
sjovt, mens jeg sørger for alt andet.“
Mange muligheder for aftale
Du får en god bil at køre i, og den
Især en af dem snakkes der stadig
bringes ud til banen, hvor der også
om. „Han var sidst i halvtredserne
er sørget for telt og lidt forplejning.
og spurgte, hvad han kunne få for
„Konceptet er for dem, der brænder
20.000 kroner.“ Aftalen blev fire løb.
for at køre, men ikke selv kan eller
„Han tog licensen og kørte så ellers
vil skrue i bilen.“ Keld har et team af
lige så stille af sted. Jeg plejer at
frivillige og meget kyndige mekarose kørerne, men hvad siger man
nikere og hjælpere. I vinterhalvåret
til en, som er tre omgange bag
mødes 5-10 stykker hver tirsdag på
efter næstsidste.“ Keld fandt dog
værkstedet for arbejde med bilerne.
på råd. „Det gik jo fint, og du kørte
Nogle af kørerne dukker også op en
helt fejlfrit – uden en eneste ridse.“
gang i mellem.
Efter næste løb fik Keld endda en
undskyldning af ham. „Du må altså
Sidder selv bag rattet
undskylde, at jeg kørte så hurtigt
„Vi har bygget en bil til ejeren af
Turbinehallen i Aarhus, Søren Anker, forbi, at jeg glemte at vinke til dig.“
Der køres 6-8 løb om året, og der
og ham ser vi af og til om tirsdaer mange måder at skrue konceptet
gen.“ Det samme gælder Michael
sammen på. „Det behøver ikke at
Hvalsø fra Åbyhøj, som er ny kører.
være en af vores
„Han har vist
biler eller en bil
nok solgt en af
KONCEPTET ER FOR
købt gennem os.
de store scanDEM, DER BRÆNDER FOR
Men det bedste
nere til Skejby
du kan gøre er at
Sygehus. Han
AT KØRE, MEN IKKE SELV
ringe eller kigge
siger, at tirsdaKAN ELLER VIL SKRUE I
ind for en snak
gene er ligesom
om det.“ Blandt
at komme i
BILEN
kørerne er også
ungdomsskolen
mekanikere, som lejer bilen og selv
i gamle dage og få skældud og høre
vedligeholder den i sæsonen – og til
røverhistorier. For ham betyder det
efteråret afleverer den nymalet og
meget også selv at sætte sit præg
istandsat.
på den lejede bil. Den skal have
Til spørgsmålet om der kun er
sjæl, for at han gider køre i den.“
mænd på holdet, er svaret ja. „Jeg
En tragisk bilulykke som 18-årig
er helt sikker på, at der nok skal gå
præger stadig Keld, og drømmen
flere mænd rundt på Djursland, som
om at køre motorløb blev udsat til
havde været med her, hvis blot de
op i 40-års alderen. „Jeg startede
kendte til muligheden. Men hvorfor
med at køre historisk motorløb i en
ikke også kvinder. Det ville da godt
gammel Cortina og accellererede
nok være et frisk pust.“
det lige så stille op til en BMW med
300 hk.“ For kørerne betyder det
meget at have en rådgiver med,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Indehaver Keld Graabæk, Graabæk Race Cars

TA’ DEN NEMMESTE VEJ TIL

DIN MOTORDRØM
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2019
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Politiet i Grenaa blev i
bogstaveligste forstand
kolde om fødderne da nabo
gav miljøet en hjælpende
hånd.

i værkstedet,“ fortæller salgschef
Fornæs ApS i Grenaa hugger skibe
og medejer af Fornæs ApS, Keld
op og har gennem årene gjort en
Kokholm. „En enkelt nattetørring
stor indsats for at miljøoptimere
kostede næsten som nye handsker
det tunge arbejde med skibene.
til alle.“ Det var bedre at bruge fjernGMC Miljøcertifikatet i 2016 og det
varme, og derfor blev el-tørringen
efterfølgende arbejde med miljøforerstattet af tre radiatorer – de to af
bedringer gav også øget fokus på
dem var også genbrug fra et skib.
en lang række andre områder med
Radiatorerne
mulighed for at
var
med ventil,
tilgodese milEN ENKELT
og nogle gange
jøet. En af dem
NATTETØRRING KOSTEDE
blev der skruet
var handsketørned for varmen
ring. En el-dreNÆSTEN SOM NYE
og nogle gange
vet installering
op. En dag bantaget fra et skib
HANDSKER TIL ALLE
kede en mand
gjorde det ellers
fra fjernvarmeværket på døren.
rigtig godt.
„Politiet i nabohuset frøs, når vi
„Men vi fik øje på, at det kostede
tørrede handsker og skruede helt op
18 kroner i timen at tørre handsker

MILJØINDSATS
GAV POLITIET KOLDE FØDDER
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for varmen, så vi måtte bygge noget
styring på.“
Gennemgangen af elforbruget
betyder, at el-udgiften er reduceret
fra 60.000 kroner årligt til nu cirka
30.000 kroner. En stor del af besparelsen kommer fra handsketørringen. En merudgift til fjernvarmen på
2.000 kroner betyder en samlet årlig
besparelse på 28.000 kroner.
Værktøjer giver bedre overblik
„Siden GMC certificeringen i 2016
ser vi med nye øjne på mange ting,
og vi har fået en række værktøjer til
et bedre overblik over produktionsomkostninger. Rigtig mange tiltag
tjener sig hjem.“ I samme åndedrag
roser Keld
sam-

rundt på havnen – blev der tidligere
arbejdet med kommunen. Ved
kørt masser af småture i dieselbiler.
certificeringen er der også en
„Vi havde ganske enkelt slet ikke
miljøkonsulent med inde over. „Vi
tænkt på el-biler men har nu købt tre
ved nu, at det ofte også er rentabelt
brugte af slagsen. De er simpelthen
at få kigget på miljøtiltag.“ Vi har
perfekte til vores behov med mange
flere lokationer i Grenaa, og der er
korte ture. To år – så har besparelarbejdet med mange forskellige
sen dækket investeringen i en el-bil
forbedringer. „Vi har skiftet alle cirkontra forbrug/omkostningerne på
kulationspumper til varmeanlægget,
en diesel bil.“ Gas- og dieseltrucks
og i kantinen har vi efterisoleret og
til indendørs brug i de store haller er
fået fuld varmeautomatik.“
også fortid. „Nu kører de også på el.
Keld skønner, at udgiften til
Selv om forrentningen af en el-truck
opsætning af sensorer og udskifttil 300.000 kroner trækker længere
ning af alt lys til LED er tjent hjem
ud, er det alligevel langt bedre.“
allerede efter et halvt år. „Vi har
Keld sidder med i miljø- og arkøbt en ny hal og har i denne uge
bejdsmiljøgrupsat LED lys for
pen. Det samme
25.000 kroner
VI VED NU, AT DET
gør indehaver
op. Da vi ikke
OFTE OGSÅ ER RENTABELT Kresten Hjelm
bruger hallen
og kontorleder
så meget, skal
AT FÅ KIGGET PÅ
Hanne Præst.
besparelsen ses
Mere end halvover en længere
MILJØTILTAG
delen af de tyve
periode. Men
medarbejdere er polakker, og en af
LED skal ikke skiftes nær så tit,
dem er også blandt gruppens seks
og at du undgår besværet med at
medlemmer.
skifte, når hallen er fyldt op, er også
For Hanne er de to mapper med
en gevinst.“
dokumentationen blevet et nyttigt
arbejdsredskab. „I begyndelsen
Ingen havde
troede jeg ikke, at jeg ville komme
tænkt på el-biler
til at bruge det så meget, som jeg
Mellem havnen
gør nu. Der står jo alt i dem. Og når
og den nærligvi nu løbende tjekker nøgletal, går
gende lokader eksempelvis ikke flere år, før du
tion – og
opdager et sprunget vandrør.“
Inddragelsen af medarbejderne
har hun kun lovord for. „Det vi har
lært allermest af er, hvor godt det er,
at alle får et medansvar og virkelig
føler, at det handler om andet og
mere end noget, de bare finder på
inde på kontoret.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Kontorleder Hanne Præst, salgschef og medejer Keld Kokholm og indehaver Kresten Hjelm, Fornæs ApS
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Investor Stig Bjerring

IVÆRKSÆTTERI KRÆVEDE ÅR I
18
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Det koster en kæmpe indsats at give
konkurrenterne baghjul og gå efter det
ultimative.

branchen og var gazelle ni år i træk. „Det er virkelig ikke
løgn, at jeg de første syv år arbejdede 80-100 timer om
ugen. Det var arbejde, spise, sove – og så det ugentlige
tirsdagmøde i Rotary kl. 12-13.30. Jeg tjente ingenting,
men havde heller ikke tid til at bruge penge.“ Sammen
med hustruen Winnie blev det i de år til ferie én gang –
14 dage med øsregnvejr i den billige periode på Kreta.

Når en dygtig iværksætter høster sit udbytte, ser
mange øjne det som et eventyr uden nærmere tanker
Børn og virksomhed i vækst
om det, der ligger forud. At de færreste kommer so„Da børnene kom til, røg den ugentlige arbejdstid ned
vende til succes kan Stig Bjerring fra Grenaa om nogen
på 60-70 timer, og selv om fodbold ikke interesserer
snakke med om.
mig, har jeg set ungerne spille
Han er født og opvokset i Gremange kampe.“ Stig mødte
naa, og efter realeksamen kom
JEG TJENTE INGENTING,
ind på fødestuen ved Winnie
han i lære som radiomekaniker
12 minutter før Lasse i 1990
ved Marcus Radio i Grenaa,
MEN HAVDE HELLER IKKE TID
kom til verden kl. 15. „Jeg holdt
i øvrigt sammen med Peter
fri resten af dagen men var
TIL AT BRUGE PENGE
Kristiansen. Senere opbyggede
selvfølgelig på arbejde dagen
de to virksomheden Spectronic i
efter.“ I 1992 fik de Line. Hun var mongol og døde efter
Grenaa, som Claus Aabo senere kom med i. Spectroen hjerteoperation. Sune blev født i 1995. „At jeg var
nic blev i 2004 solgt for 232 mio. kroner.
nødt til at geare ned for også at være sammen med
familien faldt heldigvis sammen med, at vi begyndte at
Lærte at arbejde ved Stofa
få mulighed for at ansætte folk i Spectronic.“
„Det var sjovt som den første ansatte ved
Efter salget i 2004 startede en ny hverdag blandt
Stofa i Aarhus at være med til at opbygge
andet som fødselshjælper i flere firmaer. „Efter mit
nordeuropas største kabel TV,“ fortæller Stig.
hoved skal man være indstillet på en tid uden løn. Men
Mens 200 mand gravede 1.000 km kabler
i dag forventer mange både god løn, weekendfri, ferie
ned, klatrede Stig et par gange om dagen
og stor bil samtidig med et liv som iværksætter. Og så
op i den 120 meter høje mast i Skåde for at
er det svært.“
eksperimentere og hente TV ned. „Godt
Stig er opdraget til ikke at ringe til nogen men selv
jeg var ung, for det var virkelig hårdt arskifte motor i bilen, ordne toilet og tapetsere m.m.
bejde i masten.“ Stig lærte at arbejde.
„Det kan godt være lidt belastende. På vej til arbejde i
„Jeg kørte sammen med en anden
går hang den ene forbremse, og så måtte jeg lige repadøgnvagt en uge ad gangen. Tog jeg
rere den – i stedet for at køre på værksted.“
en uge fri, hed det døgnvagt i tre uger.
Han investerer i forskellige projekter via et af sine
Men jeg havde ejerlejlighed og Jaguar.“
egne selskaber og er medejer af flere virksomheder.
Da det gik galt med kæresten solgte
Blandt andet har han sammen
Stig alt for
at købe telt,
EN KNÆKKET GEARSTANG med Peter Kristiansen Seqtor
i Grenaa, der i lille målestok
kogeapparat
arbejder i samme branche som
og Harley og
HAR KOSTET MIG ET DM
Spectronic. „Heldigvis går notage til USA. I
get rigtig godt, men der har også været bump.“
mellemtiden havde han og Peters læI tiden med finanskrise fravalgte Stig drømmen om
remester i Grenaa, Guy Marcus, solgt
at sælge gamle biler i Grenaas tidligere mejeri – og
forretningen og bosat sig i Mexico
satsede på aktier. „Mens aktierne kostede mig 40 mio.,
med sin mexicanske hustru. Peter var
kunne jeg have tjent mange penge på bilerne, som
rejst derover for at arbejde ved en af
også er min helt store passion. Der så jeg fuldstændig
Guys kunder.
forkert.“
„Peter og jeg skrev sammen, og i steFor otte år siden begyndte han som 55-årig at køre
det for USA-turen kom jeg igen til at armotorløb i en gammel Cortina. „Jeg var hurtigere end
bejde sammen med Peter i Mexico.“ De
prins Joachim ved Classic Race i Aarhus, og en knækendte med at udvikle udstyr til at afsløre
ket gearstang har kostet mig et DM.“ Hjemme i garaaflytning. „Under opholdet devaluerede
gen er en Formel 3 racer ved at blive gjort klar, men
Mexico næsten 1.000 procent. Da vores
ellers handler det mest om Formel 2000. „Så længe
mexicanske penge ikke var noget værd i
fysikken vil, hedder det Formel race. Så kan jeg blive
Danmark, solgte vi inden hjemrejsen alt
pensioneret i Cortinaen.“ Barnebarnet på 6 år fik i 2018
og brugte pengene på et par måneders
en rigtig gokart. „Han er nu godt på vej med 70-80 km
rundtur.“
i timen.“
Stig og Peter øjnede muligheden for at
fortsætte sammen med udvikling af spionudstyr og etablerede i 1982 virksomheMogens Greve, mogens@mercatus.dk
den Spectronic. Den blev verdensførende i

OVERHALINGSBANEN
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Kvalitet og Omtanke

Hvad tæller
for dig?

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Pedelopgaver

Oprydning
Varepakning

Malearbejde
Håndværkerhjælp

Kantinehjælp

Hjælp ved sygdom

Bilvask

…

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

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

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
ACO MØBLER APS*
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,1
(5,4)
Resultat før skat
0,9
(1,6)
Egenkapital
8,0
(8,4)
Antal ansatte
7
ALSERVICE APS
Sjørupgårdvej 1, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,7
(0,5)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
3
AMB VISUALS A/S
Bjødstrupvej 12A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,1
(3,5)
Resultat før skat
1,5
(0,2)
Egenkapital
1,6
(0,4)
Antal ansatte
15
ANDERS ULRICHSEN APS
Østergade
40020, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
300
Resultat før skat
0,1
(0,3)
200
Egenkapital
0,2
(0,5)
Antal ansatte
3
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Kilde: Danmarks Statistik

ANNI’S BLOMSTERVÆRKSTED APS
0
Jernbanegade
22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
0,6
(-0,1)
Egenkapital
-0,1
(-0,5)
Antal ansatte
15
APETIT CATERING APS*
Mortensensvej 30D, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
6
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
7
5

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
6

4
AQUAFARM
APS*
Mejeribakken 3, Grønfeld,
3
8400 Ebeltoft
2
Regnskabsafslutning
30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,6)
1
Resultat før skat
-0,4
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,8)
0
Antal ansatte
2

5

4

3

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

500

Antal

0

Alle data er indhentet i perioden
21.02.2019 - 20.03.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.

Januar
2018

874
725

November
2018

759
620

December
2018
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Januar
2019

855
688

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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AROS SKILTE A/S
Kaløvej 7, Eskerod, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,7
(1,0)
Antal ansatte
3
BB KOMMUNIKATION APS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,6
(1,0)
Antal ansatte
7

BYCON APS*
Søbakken 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(2,7)
Resultat før skat
-0,2
(1,0)
Egenkapital
2,1
(2,3)
Antal ansatte
2

GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
10,1
(7,5)
Resultat før skat
0,9
(-0,5)
Egenkapital
1,9
(1,2)
Antal ansatte
19

BYGGEFIRMAET
JAN ØSTERGAARD APS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,6
(1,8)
Antal ansatte
3

GUDMANN & SØN APS
Søgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
3

BØRGE LINDGREEN’S EFTF.
V/ HENNING BJERRE VVS APS
Teknologivej 26, Bredstrup,
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(2,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,3
(1,1)
Antal ansatte
5
CAMO LEATHERS A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,6
(5,1)
Resultat før skat
1,0
(0,8)
Egenkapital
4,5
(3,7)
Antal ansatte
15
CON PRO - CONCRETE PROJECTS APS
Græsbjergvej 21, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
2,3
(2,1)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
3
DYRLÆGEGRUPPEN
ØSTDJURSLAND APS
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
3,4
(3,8)
Resultat før skat
-0,1
(-0,9)
Egenkapital
-0,8
(-0,5)
Antal ansatte
15
ELITE SERVICE APS
Sortevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(2,2)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
3
FALBY DESIGN APS
Mogenstrupvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,1
(2,7)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,6)
Antal ansatte
7
GERTS VINDUESPOLERING &
SERVICE APS*
Vinkelvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
3
GRENAA BIL-CENTER AF 2002 A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
15,5
(1,4)
Resultat før skat
2,3
(1,3)
Egenkapital
9,5
(2,7)
Antal ansatte
32

HESSEL LANDBRUG APS
Århusvej 75, Hessel, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
2,0
(2,1)
Resultat før skat
0,7
(1,1)
Egenkapital
42,7
(42,4)
Antal ansatte
3
HESØ GROUP APS*
Havnevej 10B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
4,2
(1,2)
Resultat før skat
3,2
(0,5)
Egenkapital
4,9
(2,8)
Antal ansatte
3
HJELM & HENRIKSEN A/S
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
6,7
(6,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,7)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
15
HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
91,3
(99,1)
Resultat før skat
4,8
(11,1)
Egenkapital
30,0
(31,4)
Antal ansatte
150
INTERSPORT GRENAA APS*
Nørregade 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,0)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(0,0)
Antal ansatte
3
JYSK BILSALG EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
3
KNEBELHUS APS
Pakhusvej 1, Thorup, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
KOLIND BOGHANDEL APS*
Bredgade 20, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
2
KOMPONENTHUSET A/S
Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(2,5)
Resultat før skat
1,2
(1,2)
Egenkapital
2,7
(2,6)
Antal ansatte
7

Ajour
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KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, Pindstrup,
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
250,3
(238,4)
Resultat før skat
34,5
(33,4)
Egenkapital
121,2
(131,2)
Antal ansatte
214
KVÆGDYRLÆGERNE
DJURSLAND APS*
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsaslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(2,5)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,1
(-0,2)
Antal ansatte
7
LB-CONSULT A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
23,9
(20,0)
Resultat før skat
1,0
(3,4)
Egenkapital
4,2
(5,0)
Antal ansatte
39
LUMAT A/S
Møllebakkevej 9, Ålsø, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,3)
Egenkapital
2,0
(2,1)
Antal ansatte
15
LYNGBY ENTREPRENØR APS*
Askhøjvej 12, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(2,4)
Resultat før skat
0,1
(0,5)
Egenkapital
0,3
(0,7)
Antal ansatte
7
M.P. - SERVICE & CONSULTING APS*
Stationsgade 19, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
4,3
(2,0)
Resultat før skat
1,5
(0,4)
Egenkapital
1,7
(0,5)
Antal ansatte
7
MARINE BLEU APS
Hovedgaden 20, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,5)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
2
MC TAG A/S
Nyhåbsvej 1A, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
17,5
(15,5)
Resultat før skat
1,2
(0,8)
Egenkapital
3,0
(2,0)
Antal ansatte
31
MIDTDJURS AUTOOPHUG APS
Skarresøvej 15B, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
3
MIKKELSEN-HAVE APS*
Nimtoftevej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(1,5)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
3

22
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MITECH APS
Århusvej 26, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
17,1
(15,5)
Resultat før skat
5,6
(5,6)
Egenkapital
7,9
(7,5)
Antal ansatte
35
MOURITSENS EFTF. APS
Østergade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(0,0)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
3
MOVATA APS*
Enghavevej 31, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,6)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
1,2
(0,8)
Antal ansatte
3

REAL SERVICE APS
Hovedgaden 12, Ø Alling,
8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
7
SCANPARTS CO. LTD. A/S
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(0,8)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
3,6
(5,4)
Antal ansatte
3

TOFT & ALEXANDERSEN APS
Smedebakken 23, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,8
(3,8)
Resultat før skat
1,3
(0,3)
Egenkapital
1,4
(0,4)
Antal ansatte
15
TREND MOGENSEN APS
Hvedevej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,4)
Antal ansatte
3

SEH AUTODELE A/S
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,5)
Resultat før skat
-0,2
(-0,0)
Egenkapital
5,5
(5,7)
Antal ansatte
3

TØMRERMESTER SVEND ERIK
SØRENSEN A/S
Tved Bygade 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
10,9
(11,7)
Resultat før skat
1,4
(2,2)
Egenkapital
2,1
(2,7)
Antal ansatte
35

SOFISTIKANT APS
Jernbanegade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,2)
Resultat før skat
-0,3
(1,1)
Egenkapital
0,5
(0,8)
Antal ansatte
3

UKRUDTMANDEN APS
Hans Winthers Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3

MURERFIRMAET
NYGÅRD & FRIIS APS
Ådalen 15,, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte
3

SOLATEK A/S
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
2,0
(1,7)
Resultat før skat
-1,0
(-1,2)
Egenkapital
-2,9
(-2,1)
Antal ansatte
7

V1 PRINTCOMPANY A/S
Erhvervsparken 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,2
(5,8)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
13

MÆHLISEN APS*
Klodevej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
2

SPORTIGAN AUNING APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
4

VALD. NIELSEN MASKINFABRIK A/S
Møllevej 2, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,6)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
0,9
(0,5)
Antal ansatte
3

NT NØDAGER APS
Nødagervej 67, Nødager, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,7)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,2)
Antal ansatte
15

T. J. TRANSPORT APS
Ryderne 4,, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2

VANDTECH APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
5,2
(4,4)
Resultat før skat
3,1
(2,3)
Egenkapital
6,1
(5,3)
Antal ansatte
3

NØRGAARD TEKNIK A/S*
Nørgaardsvej 5,, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
26,6
(25,0)
Resultat før skat
3,5
(3,1)
Egenkapital
6,4
(4,8)
Antal ansatte
75

TANDLÆGE ANDERS BANG APS
Torvet 19 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,4
(2,6)
Resultat før skat
0,8
(1,1)
Egenkapital
6,7
(7,1)
Antal ansatte
2

ZACHER ADVOKATER APS
Storegade 9 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,6
Resultat før skat
0,6
Egenkapital
0,5
Antal ansatte
7

PAUSTIAN SNEDKERI A/S*
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
9,3
(9,9)
Resultat før skat
0,2
(1,0)
Egenkapital
4,6
(4,4)
Antal ansatte
23

THING A/S
Industrivej 9, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
2,5
(2,2)
Resultat før skat
1,0
(0,8)
Egenkapital
1,7
(1,5)
Antal ansatte
7

ØSTERGAARDS ISOLERING APS*
Villendrupvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,6
(2,1)
Resultat før skat
0,5
(0,6)
Egenkapital
0,5
(0,9)
Antal ansatte
7

PURE FITNESS GRENAA APS*
Ydesvej 2,, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(1,4)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
15

THORFISK A/S
Neptunvej 1,, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
27,2
(43,0)
Resultat før skat
0,8
(2,0)
Egenkapital
27,6
(26,8)
Antal ansatte
75

MP ADVOKATER APS
Jernbanegade 22A 1 tv, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,5
(0,0)
Resultat før skat
0,6
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,0)
Antal ansatte
7

(-)
(-)
(-)
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Systemvej 4, 8963 Auning
Bruttofortjeneste

4,4

Resultat før skat

2,3

(2,5)

shop med dametøj i eget design

Egenkapital

2,1

(2,3)

den 9. februar 2016. Her godt tre

Antal ansatte

15

4.432

Bruttofortjeneste
Omsætning

først ud i et par pavilloner og så

Bruttofortjeneste

siden maj 2018 til tre gange så

4.432

Ejerlederne Rikke Høegh Blach og Nette Abildgaard Blach, New Wear APS

0

0
2016 2017 2018
2016 2017 2018

1.934
2.480
4.432

Årets resultat
Resultat
før skat
Bruttofortjeneste
Omsætning

0
0 0

2016 2017 2018
2016
2016 2017
2017 2018
2018

0
2016

3.645
2.333
1.934

2017

2018

Balance
Egenkapital
Årets
resultat
Resultat før skat

2.480

0
0 0
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2016 2017
2017 2018
2018

0
2016
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3.645

2017

2018

Overskudsgrad
Dækningsgrad
Balance
Egenkapital

2.333

0

018
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år senere er de for længst gået
all-in og er rykket fra privaten

018
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lidt for sjov online med en web

(3,5)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Blach og Rikke Høegh Blach gik

Regnskabsafslutning 31-12-2018

ng
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De to ejere Nette Abildgaard

NEW WEAR APS

0
2016 2017 2018
2016 2017 2018
2016 2017 2018

0

0
2016
TAL-VISNING

2017

2018

Overskudsgrad
Dækningsgrad

Nye selskaber

Auning-webshop i overhalingsbanen
0

2016

Cvr nr
40340270
40340254
40334157
TAL-VISNING
40330135
40314040
40304177
40267794
40352066
40333770
40332235
40331360

2016

2017

2018

Næsten alt tøjet bliver produceret i Europa. „Det er dejlig
fleksibelt at have produktionen
i nærheden. På den måde kan
vi hurtigt få små antal af nye
varer ind og prøve dem i shoppen, inden vi så køber stort ind
af de varer, der sælger.“

Meget jordnært koncept
New Wear har fra starten været selvfinansierende, forklarer
Nette. „Vi klarede det først i
fritiden uden at få løn. Det gav
os likviditet til at klare os selv.
Vi kører ikke med budgetter,
men udvikler virksomheden
så godt vi kan hver dag. Rikke
både fotograferer og er selv
model. Hun står også for
design og kommunikation med
vores leverandører. Jeg står
for mange af de administrative
og driftsmæssige ting og alt
3.645
hvad vi har internt med vores
Designer selv
samarbejdspartnere og vores
De to pigers ambition er, at
personale. Salgsarbejdet er
alt tøjet skal være til fornufvi fælles om sammen med
tige priser, hvor alle kan være
0
resten af vores team af medarmed. „Rikke
designer selv
det
2016 2017 2018
bejdere, hvor vi f.eks. har fået
meste 0af tøjet, og man skal
2016 2017 2018
antallet af følgere på Facebook
gerne kunne få det hele i alle
op på cirka 85.000. Vi laver
størrelser, lige fra størrelse 36
Overskudsgrad også et nyhedsbrev, som vi
til 50.“

2018
0

Selskabsnavn
Reg.dato
2016 2017 2018
Sportscafe Grenaa ApS................................. 13.03.2019
Anpartsselskabet af 11. marts 2019.............. 13.03.2019
Christen Købkes Gade 16 ApS.......................11.03.2019
Gleerup Taxa IVS............................................ 09.03.2019
AOI Ejendomme IVS...................................... 05.03.2019
8592 Anholt ApS............................................ 01.03.2019
Cozy Cabin IVS............................................... 18.02.2019
Byg og glad ivs............................................... 18.03.2019
Renewable Energy Partners ApS...................11.03.2019
Ubuntu Peace Forests Aps.............................11.03.2019
Alexandersen Huse ApS................................ 10.03.2019
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2017

Da Nette og Rikke skabte
virksomheden New Wear,
Årets
havde de i begyndelsen
altresultat
1.934
Bruttofortjeneste
tøj hjemme i huset, fortæller
4.432
Nette.
„Vi bor ved siden af
hinanden, så jeg klarede administrationen, og så pakkede
vi ordrerne på spisebordet om
aftenen. Men vi voksede ret
0
hurtigt ud af privaten. Først
2016 2017 2018
0
købte vi en pavillon, hvor2016vi 2017 2018
flyttede det hele ind i. Men
Balance
allerede
i maj 2018 fik vi
3.645
Årets resultat
pladsmangel igen, og der flyt1.934
tede vi ind i vores nuværende
kontorlokaler.“
Pigerne startede på halv tid
ved siden af deres respektive
jobs i januar
2017, men var al0
2016 2017 2018
lerede 0i maj samme år på
fuld
2016 2017 2018
tid. „I dag er vi 13 ansatte
i alt,
hvoraf de seks er skolepiger,
Overskudsgrad
der hjælper til efter skoletid.“
Balance

0

0

store kontorlokaler i Auning.

40330720
40316175
40314881
40312641
40311521
40298150
40286322
40282971
40274278

Alexandersen Ejendomme ApS..................... 10.03.2019
Tinfoilcloud IVS.............................................. 05.03.2019
ULSTED2016
IVS...................................................
05.03.2019
2017 2018
Sibbesoft IVS................................................. 04.03.2019
ErikThomsen IVS............................................ 04.03.2019
MyCompany IVS............................................ 28.02.2019
MFC Group Nordic ApS................................. 25.02.2019
De Flydende Haver IVS.................................. 23.02.2019
SPÓN IVS....................................................... 20.02.2019

Selskabsændringer

38806378
37437689
34737126
37158526
36985798
27763324
10066913
38148966

allerede har mange tusinde
tilmeldte på.“
Sverige på vej
Pigerne har annonceret nogle
Facebook-opslag i Sverige, så
nu kommer der også dagligt
ordrer fra nabolandet. „Der
er et stort potentiale for os
i Sverige, hvor markedet er
næsten dobbelt så stort som
i Danmark. Det er nemt for os
at sælge til svenskerne, fordi
de ligger meget op af os stilmæssigt. Det svenske marked
udvikler sig stille og roligt, så vi
også selv kan følge med.“
Fortsat vækst
Fra en bruttofortjeneste i 2016
på 0,6 mio. kr blev det i 2018
til 4,4 mio. kr. med et før skat
resultat på 2,3 mio. kr. Pilen
peger ifølge Nette stadig solidt
opad.

Big Brothers United IVS............................. 18.03.2019 4)
TH Import ApS........................................... 18.03.2019 4)
PROLINE ApS.............................................17.03.2019 2)
RAMP UP IVS.............................................08.03.2019 3)
Better Climate ApS.................................... 07.03.2019 2)
SKANLIFT ApS...........................................06.03.2019 4)
Selskabet af 01.01.2001 ApS....................06.03.2019 2)
VærdiSalgsHjulet IVS................................. 26.02.2019 3)

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

39466562 Erling Post IVS............................................ 18.03.2019 4)
33585047 FELDBALLE MASKINSTATION ApS......... 18.03.2019 4)
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Foto fra venstre: Forretningskonsulent Lene Helbo Bachmann, Norddjurs Kommune (NK), vicedirektør Flemming Rasmussen, Visit Aarhus, senior
rådgiver Henry Bengtsson, Halmstad Kommune (HK), borgmester Jonas Bergman, HK, kommunaldirektør Mattias Rossköld, HK, borgmester Jan Petersen,
NK, formand for erhvervsområdet Lotta Ericsson, HK, Kommunaldirektør Christian Bertelsen, NK, formand advokat Ole Husum, Erhverv Grenaa.

Aftale mellem Norddjurs og Halmstad styrker erhvervslivet
Erhvervsliv, borgmestre og
embedsmænd fra Halmstad
og Norddjurs kommuner mødtes i marts i Halmstad, hvor
de indgik en samarbejdsaftale. Det er for at udnytte den
helt ny geografi, der opstår,
når Stena Line i 2020 flytter
Djurslands færgeforbindelse
mellem Grenaa og Sverige
fra Varberg til Halmstad. Den
ny sammenhængende region
åbner for nye samarbejder,
perspektiver og muligheder
for at samarbejde på tværs af
landegrænser.
Samarbejde i erhvervslivet
Repræsentanter fra de to
kommuner valgte at mødes
på firehundredeårsdagen for

kongemødet mellem den
danske og svenske konge i
1619. Forudsætninger og muligheder for sammen at styrke
regionerne blev diskuteret.
På kommunalt ledelsesniveau
indledes arbejdet med en fælles partnerskabsaftale, der har
til primært formål at skabe forudsætninger for samarbejde
i erhvervslivet, men samtidig
også med henblik på et generelt kommunalt samarbejde.
For virksomheder i Halmstad
og Visit Aarhus blev mødet en
opstart for bl.a. samarbejder
inden for turisme.
„En af nøglerne til at styrke
svensk erhvervsliv er at
knytte kontakter og samarbejde om en bæredygtig

erhvervssektor. Mødet med
Norddjurs Kommune var
meget positivt, og vi ser store
muligheder i, at regionerne
knyttes sammen,“ siger
Jonas Bergman, borgmester i
Halmstad Kommune.
„Samarbejdet begynder på
turismeområdet, men vi ser
flere muligheder og områder,
hvor det vil give mening at
samarbejde, såsom sport,
kultur og uddannelse.“
Vækstmuligheder
„Samarbejdet med Halmstad
Kommune kan være med til at
skabe muligheder for vækst i
både Halmstad og Norddjurs.
Vi har oplevet en stor gæstfrihed og velvilje, som vi glæder

FIRMAPENSION ER IKKE KUN FOR STØRRE VIRKSOMHEDER
Hidtil har det været forbeholdt mellemstore
og større virksomheder at tegne en pensions
ordning, som sikrer virksomhedens medarbejdere. Men i dag er det faktisk muligt at tegne
en aftale om firmapension til virksomheder
med blot en enkelt medarbejder ansat.
Attraktiv forsikringsdel
Din virksomheds interesse i at tilbyde en
god kollektiv pensionsordning, der er ens for
medarbejderne, handler først og fremmest
om at de får mulighed for at tegne omfattende
forsikringsdækninger til meget attraktive priser,
netop fordi der er tale om gruppeforsikringer.
I tager på den måde som virksomhed ansvar
for jeres medarbejdere. I sikrer, at de har et
økonomisk sikkerhedsnet, der griber dem og
deres familier, hvis sygdom, død eller ulykke
pludselig rammer.
Det betyder større medarbejdertilfredshed og
mindre risiko for, at de finder „andre græsgange“.
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os til at bygge videre på,“ siger Jan Petersen, borgmester
i Norddjurs Kommune. „Når vi
øger vores viden om hinandens ressourcer og erhvervsstrukturer, viser potentialet
sig. Det øgede flow af turister,
som færgeforbindelsen vil
give, ser vi et stort potentiale
i. Når færgegæsterne ankommer til Grenaa, skal byen og
det øvrige Djursland ikke blot
være en del af ruten, det skal
være et besøg værd i sig selv.
Vores mange attraktioner,
handelsliv, unikke natur og alt
det andet, som gør området
særligt, skal samtidig skabe
fundamentet for, at turisterne
vender tilbage for et længere
ophold.“

KLUMME – ØKONOMI

Det er op til jer at beslutte, hvor fintmasket
sikkerhedsnettet som udgangspunkt skal være.
I vælger en basisdækning, og den enkelte medarbejder kan så vælge at skrue op (og i nogle
tilfælde ned) efter behov.
Jeg anbefaler, at alle medarbejdere som udgangspunkt bliver dækket ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død.
Giv valgfrihed i opsparingen
Valg af investeringer kan spille en stor rolle for
afkastet på pensionsopsparingen. Nogle medarbejdere vil tage en større risiko med deres
pension, mens andre ønsker lav risiko. Derfor
anbefaler jeg, at I tilbyder medarbejderne fleksibilitet.

Områdedirektør Erhverv
Søren Stenberg
Sparekassen Djursland

Vi har f.eks. et samarbejde med Nærpension,
et datterselskab af AP Pension. Her sætter
pensionsordningen de grundlæggende rammer, mens dine medarbejdere selv vælger,
hvordan rammerne helt præcist skal udfyldes.
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Iværksætterkursus
2. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Salg og service
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Iværksætterkursus
9. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Økonomi
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Iværksætterkursus
23. april kl. 18:30-22:00, Rønde Idrætscenter, 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 Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Finansiering & støtte muligheder
Arr./info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Innovationstræf 2019
7. maj 2019 kl. 08:30 -12:00 i Rønde
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410
Rønde.
Bliv klogere på egne data! For virksomheder og iværksættere, der har et
ønske om at arbejde professionelt med
datadreven forretningsudvikling.
Dataekspert Tim Daniel Hansen fra
Droids styrer deltagerne gennem
dagen, der vil bestå af inspirationsoplæg og workshops med konkrete virksomhedscases inden for tre temaer:
Digitale services; turisme og oplevelsesøkonomi; Intelligente bygninger og
den smarte håndværker.
Arr./info: Smart Syddjurs, Business
Region Aarhus og Internet Week Denmark. Lasse Ziska 2977 2980 / lazi@
syddjurs.dk.
Tilm.: før 30. april kl. 12:00. Gratis.
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 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

Djurslands Bank
På den ordinære generalforsamling har banken valgt
repræsentantskab og bestyrelse. Repræsentantskabet
består af de to nyvalgte
landmand Peter Kejser og advokat Lars Sundtoft Madsen.
Der var genvalg til proprietær
Hans Gæmelke, sygeplejerske
Jonna Madsen, tømrermester
Ole Tåsti, bygmester Peter
Høegh, konsulent Désirée
Iuel, afdelingsleder Eva Bæk
Pedersen, kommunikations
medarbejder Else Brask
Sørensen, direktør Morten
Therkildsen, entreprenør Lars
Gravco Stehouwer og associate partner Jakob Tolstrup
Kristensen. Gårdejer Niels
Ejnar Rytter er genvalgt som
formand og ejendomsmægler
Mikael Lykke Sørensen som
næstformand.
Ingeniør Merete Hoe, finanschef Ejner Søby og advokat
Peter Zacher Sørensen blev
efterfølgende genvalgt til
bankens bestyrelse.
Karpenhøj Naturcenter
Formand for Karpenhøj
Naturcenters bestyrelse Niels
Kanstrup har valgt at trække
sig. „Jeg er naturligvis ked
af, at Niels Kanstrup har valgt
at trække sig. Han har gjort
et stort stykke arbejde for at
fremme Karpenhøjs formidling af natur og friluftsliv. På
byrådets vegne vil jeg gerne
takke ham for hans indsats,“
udtaler borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune.
Næstformand Lars Sloth er
blevet fungerende formand
indtil en ny formand er udpeget.
SuperBrugsen Glesborg

René Høyer er tiltrådt som
slagtermester i SuperBrugsen
Glesborg. Han kommer fra
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en lignende stiling i Meny i
Grenaa, der lukker i løbet af
foråret.
Syddjurs Kommune
Byrådet har udpeget medlemmer til et nyt bæredygtighedsudvalg der bl.a. skal udarbejde
anbefalinger til rådet, der
fremmer kommunes bæredygtighed med afsæt i FN‘s
verdensmål. Udvalget består
af: Formand direktør Flemming Hynkemejer, Convert
A/S, byrådsmedlemmerne
Michael Mikkelsen (O), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V),
Jan Kjær Madsen (B), Helle
Røge (F) og Anita Søholm (A).
Derudover sidder Jakob Rauff
Baungaard, World Perfect,
afdelingsleder Søren Steen
Møller, Rambøll geoteknologi
og byggeri, Morten Storm
Overgaard, Restaurant Moment, journalist Lone Rubin,
Kommunikation og Cirkulært
Innovationsnetværk, chef for
Land, Miljø og Erhverv Rikke
Skyum, Djurslands Landboforening, direktør Lene Skovsgaard Sørensen, DWP System
Supply, direktør Morten
Therkildsen, Reno Djurs og
Cirkulært Innovationsnetværk,
Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven
Ebeltoft Vig, naturcenterleder Helle Marie Taastrøm,
Randers Naturcenter, samt
Christina Viemose, Kaløvig
Center i udvalget.

Vahle A/S
Dørproducenten Vahle i
Mørke er blevet nomineret
til Danish Design Award i
kategorien Feel Good for
deres eksklusiv trædør, der er
designet af Lars Vejen. Døren
er fremstillet af massive
Dinesen planker med fokus
på det gode håndværk. Den
er konstrueret af to massive
planker med skjulte hængsler,
og fremstår i et enkelt og
minimalistisk design.

årlige firmaseminar. Prisen
er blandt andet motiveret af
den helt unikke holdånd, der
er i butikken, og som klart
smitter positivt af på kundernes oplevelse af servicen i
butikken. Både Helle Elkjær
og Henning Meisler har
knoklet og knokler fortsat for
at fremme og vedligeholde
den helt unikke atmosfære i
butikken. „Grenaa er kendt for
en virkelig god kundeservice
og for at lytte til kundernes
behov frem for alt. Samtidig
har medarbejderne det godt
sammen i butikken, og det
smitter af på kunderne, som
bliver ved med at komme,“
fortalte medlem af udvalget
bag priserne, Jacob Vejen.
Kattegatcentret
For tredie gang er Kattegatcentret udpeget som „Bedste
Akvarium/Tropikarium i Norden“ af den svenske „Store
Barnsemester-pris“. „Det er
jo simpelthen så fedt! Vi var
oppe imod et utrolig stærkt
felt på 13 andre akvarier fra
hele Norden, så alene at være
nomineret, synes jeg var flot.
Men at vi så også går hen og
vinder, og endda for tredje
gang, det er jeg da utrolig
stolt over,“ fortæller direktør i Kattegatcentret, Helle
Hegelund.
Årets Håndværker 2019
Tre Djursland virksomheder
er nominerede i hver deres
fag som Årets Håndværker.
Det er MC Tag A/S i Kolind i
kategorien Årets Tagdækker
(5+ ansatte), Koed Tømrer- og
Byggeforretning ApS i Koed
ved Kolind i kategorien Årets
Tømrer (20+ ansatte) samt
Almsten Sikring ApS i Følle
ved Rønde i kategorien Årets
Låse & Sikringsfirma.
Spændingen udløses den 10.
og 11. april, hvor Cirkusbygningen lægger rammer til det
årlige awardshow, hvor i alt
234 håndværkervirksomheder
er nominerede i 44 forskellige
kategorier.

Louis Nielsen
Optikerforretningen i Grenaa
er udpeget som Danmarks
bedste Louis Nielsen-butik.
Det skete på kædens store
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Ny tider og bestyrelse i Business Djursland
En ny strategi for Business
Djursland er blevet vedtaget
på den årlige ordinære generalforsamling. Det betyder, at
foreningen vil gå fra passiv
erhvervsservice til proaktiv
erhvervsfremme. Det skal ske
ved at ansætte en medarbejder, der kan føre planerne, om
en en meget mere lokalforankret tilgang til forretningsudvikling af virksomhederne på
Djursland, ud i livet.
Derfor tog generalforsamlingen stilling til både vedtægtsændringer, strategien
og finansieringen af samme,
og Business Djursland ønsker
fortsat ikke, at den daglige

drift skal være hverken helt
eller delvist finansieret af
kommunerne. Det blev vedtaget at økonomien til de nye
aktiviteter derfor finansieres
via medlemskontingenterne,
som bliver opjusteret til et
tidssvarende niveau.
„Hvis kommunerne finansierer bilen og motoren, så
kan man med rette forvente,
at de også vil bestemme,
hvor vi skal køre hen og med
hvilken fart. Det ønsker vi
ikke at være begrænset af, for
så får vi aldrig den proaktive
lokalforankrede erhvervsfremme, som vi har behov
for,“ udtaler formand Bjarne
Nielsen, Business Djursland.

Det blev samtidig besluttet,
at bestyrelsens medlemmer
frem over bliver honoreret
økonomisk for deres arbejde.
Nye i bestyrelsen
Den nyvalgte bestyrelse har
efterfølgende konstitueret
sig og består af (fra venstre)
formand og udvalgsformand
for Kompetenceudvalget campingpladsejer Bjarne Nielsen,
Auning Camping (genvalg),
udvalgsformand for Arrangementsudvalget direktør
Ole Sørensen, Rejsecenter
Djursland (genvalg), næstformand direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn (nyvalg),
formand Torben Jakobsen,

ER KANELSNEGLE ANSÆTTELSESRETLIGE BAGATELLER?
I februar måned kunne man i medierne
følge med i sagen mellem David og Goliat –
eksemplificeret ved en yngre medarbejder,
som var blevet bortvist fra sin arbejdsplads for
at spise en „defekt“ kanelsnegl.

ikke de præcise detaljer for bortvisningen
(senere ændret til opsigelse). Dog har man
via medierne kunnet erfare, at man ud fra et
lønmodtagersynspunkt efterlyser en „bagatelgrænse“.

Set med arbejdsgiverøjne giver sagenanledning
til flere overvejelser, herunder både juridiske
og strategiske: Hvordan sikrer man, at virksomhedens regler overholdes? Hvilke sanktions
muligheder har virksomheden? Hvordan
reagerer omverdenen på en ansættelsesretlig
sanktion?

En bagatelgrænse?!
Det er mere reglen end undtagelsen, at ansættelsesretlige sager/tvister beror på konkrete
vurderinger og dermed også vurdering af
„bagatelgrænser“, men det er helt afgørende,
at man som arbejdsgiver ikke „glemmer“,
hvem der har ledelsesretten og dermed
fastsætter de overordnede rammer i virksomheden.

Med baggrund i min erfaring med ansættelsesretlige sager og rådgivning af både større og
mindre virksomheder, da er det tydeligt, at der
ikke findes et entydigt svar på disse spørgsmål
og ofte vil en succesfuld rådgivning omkring
ansættelsesretlige forhold og tvister indeholde drøftelser af både juridisk og strategisk
karakter.
Hvis vi sætter fokus på det juridiske aspekt i
relation til sagen med kanelsneglen, så kendes
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Min klare anbefaling er, at man får gennemgået
sin virksomheds regelsæt og retningslinjer
samt sikrer sig, at disse skriftligt er kommunikeret ud til medarbejderne via ansættelses
kontrakten eller personalehåndbogen. På
denne måde sikres det, at bagatelgrænser
ikke står over retten til at bestemme i egen
virksomhed.

LO Djursland, filialdirektør
Claus Elkjær, Danske Bank,
ejerleder Vibeke Tuxen, CSR
Partner, kasserer og udvalgsformand for Kapitaludvalget
advokat Mads F. Petersen,
MP Advokater (genvalg) samt
udvalgsformand for Netværksudvalget områdedirektør Erhverv Søren Stenberg,
Sparekassen Djursland. DA‘s
repræsentant er endnu ikke
udpeget. Ejerleder Hanne
Joan Sloth, Hanne Sloth
Mode ønskede ikke genvalg
og trådte ud af bestyrelsen.
Suppleanter blev direktør Rasmus Henriksen, Jysk Handi
og tidligere direktør Bente
Steffensen, Erhverv Aarhus.

KLUMME – ADVOKAT

Kim Bønlykke Christensen
Advokat
Lindhardt Steffensen
Advokater
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autoskadecenter djursland
HN Autoskadecenter Djursland

Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

VVS-installation

DIT NYT KONTOR
PÅ DEN GAMLE PAPFABRIK I GRENAA

Ledige kontorlokaler fra 15 til 400 m2
Du kan få eget kontor fra 2.500 kr. pr. måned
eller indgå i et kontorfællesskab.
Ring til ejendomsfunktionær Leif Olsen på 2572 2911
og aftal et besøg eller kontakt Jeppe Aillaud på
2020 7609 / ja@camainvest.dk

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
Tlf. 7070 7425 · www.camainvest.dk

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

NT NØDAGER ApS
NT KRANER

*

25-125 t/m
* Kraner
Specialtransport
*
Kørsel med Tipsættevogn

* Maskintransport
sten og granit leveres
* Grus,Affaldscontainere
*
* mv.

Nødager · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
www.friispedersen.dk
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