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Direktør Mogens Schade Larsen, Dana Metal
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Fra en anonym ejendom i den landlige natur ledes virksomheder
med 268 medarbejdere og salg til ind- og udland.
„Vi har nogle halvstore kunder i
ensartet kvalitet ved de krævende
Frem til 2008 havde Mogens
forhold til vores størrelse og satser
opgaver.
Schade Larsen først forskellige
på længerevarende samarbejder.“
„Ingen i slutleddet spørger, hvem
direktørstillinger i virksomheder
For både at sikre hurtig levering og
der har svejset. Vi lever anonymt
i Aarhus-området – blandt andet
have et godt flow, har virksomheden
bagved og lever fint med det, når
Højbjerg Maskinfabrik. På et tidset mindre bufferlager til eksport
bare de store aktører ved, at vi har
punkt købte han aktiemajoriteten i
varer.
kompetencerne
en virksomhed i
Den typiske leveringstid på et
og kan levere.“
Esbjerg og kørte
FRA DANMARK
Eksempelvis ved standardprodukt er fem uger. I
virksomheden
SÆLGER VI TIL NORGE,
kun de færreste, særlige tilfælde er der ekspederet
videre sammen
mindre hasteordrer i løbet af cirka ti
at en del af luftmed en anden.
TYSKLAND, HOLLAND OG
dage. „Vi bruger også bufferlageret
havnsvognene
„Vi vælger at
til dem, vi ved, der har brug for det.
i Københavns
splitte op i 2008, DANMARK
Lufthavn er købt Kan du din bibel og er stabil på det,
hvor jeg overgiver du dig selv det bedste udi Kolind.
tager de udenlandske aktiviteter,“
gangspunkt for at fortsætte et godt
Der har de senere år været så
fortæller Mogens. „Det blev til Dana
travlt med at betjene kunder og fore- samarbejde.“
Metal DK og Dana Metal Ukraine.
Som noget nyt har Dana Metal
spørgsler, at der ikke har været resVi er otte ansatte i Danmark og 170
selv udviklet et produkt til salg i indsourcer til opsøgende salg. „Vi har
i Ukraine.“ Senere blev en del af
og udland – EL-UP Gitterbakker. Det
ikke mange kunder i lokalområdet.
aktiviteterne skilt ud i en særskilt
blev første gang vist på en el-messe
Dels kender jeg ikke Djursland godt
virksomhed og flyttet til Polen, hvor
i Odense, og den gode respons
nok til at vide, om der er potentielle
der i dag er 90 ansatte.
gjorde, at man besluttede sig for at
kunder. Og dels kender Djursland
starte produktionen. „Det kan købes
nok ikke os.“
Bruger 2.000 tons stål om året
i vores danske webshop men er så
I Ukraine produceres trådvarer,
nyt, at vi ikke ved, hvordan det ellers
Underleverandørens bibel
primært trådkurve og bakker, til
skal sælges. Vi har først nu fået fuldt
Som underleverandør til ind- og
køle-fryseindustrien. Virksomheden
program og skal så til at planlægge
udland har Mogens fem ultimative
har egen salgsafdeling, der varetamarkedsføringsaktiviteterne.“ Moger salget til Ukraine og til det gamle fokuspunkter – underleverandøgens har blandt
rens bibel. „Du
Østeuropa. „Fra Danmark sælger
andet en tro på
skal levere til
vi til Norge, Tyskland, Holland og
DU SKAL LEVERE
det norske maraftalt tid i aftalt
Danmark.“ Hovedparten af salget er
TIL AFTALT TID I AFTALT
ked, men også
mængde til
som underleverandør. „I sæsonen
Færøerne og
aftalt pris i aftalt
laver vi eksempelvis op til 7.000
MÆNGDE TIL AFTALT PRIS
Island kan være
kvalitet. Og så
hylder til ølkølere om måneden. På
interessante.
skal du være
årsbasis bruger vi 2.000 tons stål.“
I AFTALT KVALITET. OG SÅ
Der startes ud
fleksibel.“
Hovedparten af de otte danske
med testsalg i
Cirka 1½-2
SKAL DU VÆRE FLEKSIBEL
medarbejdere har base i Ribe. „Vi
Norge. „Vi skal
uger om
får idéerne i Danmark, mens fire
have fundet en norsk importør. Der
måneden forlader han Kolind for at
ingeniører i Ukraine og en i Polen
er flere spillere på markedet, men
arbejde i Ukraine. „Der er jeg med
tegner og laver prototyper.“ Dana
vi tror på vores. Om et par år kan
i Danish Business Association og
Metal er underleverandør til flere
jeg forhåbentlig fortælle mere om,
danske køkken- og møbelvirksomhe- netværker gennem det med andre.
hvordan det gik.“
Ukraine er et uroligt område, og
der. „Vi laver både det simple – og
det er godt at være sammen med
robotpaller til Arla Foods, kuber og
nogen, der kender det ind til benet.“ Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
speciel designede stole til Montana
Det sker også, at Mogens hjælper
Furniture samt et par andre designstole til danske møbelfabrikker.“ andre danskere med at finde de
rigtige kontakter i Ukraine.
Syv svejserobotter sørger for høj og
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2019
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Direktør Tom Bille, GSM Maskinfabrik A/S
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Direktør og smed Tom Bille fremstiller sandtragte, der
indgår i støberiet af små og store dele til alle biler
over hele kloden. At producere sandtragtene er et
specialistjob, der omfatter en svejseopgave, mange
ryster på hånden over.
som lærling hos daværende ejer
På GSM Maskinfabrik A/S i Grenaa
Peter Poulsen. Så selvom opgaven
står en ny sending sandtragte
kun udgør 5-7 % af omsætningen i
klar. De venter på at blive sendt til
dag, har den stor betydning for ham
verdensomspændende DISA Induog maskinfabrikken.
stries A/S i Taastrup. Her skal de
monteres på højteknologiske støbe
Til Letland og tilbage
maskiner, der distribueres til hele
Med et enkelt ophold i start 90’erne,
verden. Siden 1978 har Tom været
hvor det indre marked i EU tog fat,
med ombord i produktionen. Og de
har GSM A/S været fast underleveårtiers erfaring Tom og hans team
randør af sandhar, er af stor
tragte til DISA
betydning for,
ALLE BILER I VERDEN
Industries A/S.
at de kan klare
HAR EN DEL MONTERET,
Det var letterne,
opgaven, som
der i den popuikke er for hvem
SOM ER STØBT PÅ SÅDAN
lære outsourcing
som helst.
periode løb med
„HåndarbejEN MASKINE
opgaven, men
det, der ligger
efter nogle år var opgaven tilbage
i at bøje og dreje sandtragtene til
hos Tom i Grenaa.
den rette form, kræver kendskab
„DISA er et dansk firma med
og fingersnilde. Sandtragtene bliver
en lang og spændende samfunds
bukket op af to stykker og drejet i
historie bag sig. Deres oprindelige
drejebænk. Vores mænd, der bukhovedprodukt var Madsen-maskinker, svejser og drejer tragtene, har
gjort det gennem 30 år. Skabelonen, gevær, som blev brugt under 1.
verdenskrig. Det er gedigent, dansk
vi bruger i dag, er den, jeg var med
kvalitet. Sandtragtene er ikke skabt
til at udvikle som lærling tilbage i
til masseproduktion på maskiner.
70‘erne.“
Fremstillingen kræver håndkraft og
knowhow, og begge er svære at
Boltet til 20 mio. kr. maskine
finde mage til det, vi kan levere.“
Gennem årene er 7-8.000 sandI dag er den djurslandske virksomtragte blevet til. Maskinen, de boltes
hed eneleverandør på de sandtragte,
til, er i sig selv et syn, man ikke
der sidder i
møder hver dag
Disamatic D3
og som er guf
SKABELONEN, VI
modellerne. Og
for teknik- og
BRUGER I DAG, ER DEN,
der kommer
mekaniknørder.
løbende nye
„Tragtene er
JEG VAR MED TIL AT
bestillinger.
bare en lille del
„Selvom
af store Disama- UDVIKLE SOM LÆRLING
tragtene er
tic D3 sandstøbudarbejdet i
TILBAGE I 70’ERNE
ningsmaskiner
hårdfør, rustfrit
i 20 millioner
stål, bliver de nedslidte på grund af
kroners klassen. Maskinen støber
den konstante kontakt med sandblandt andet mindre, jernholdige,
korn, der sprøjtes igennem. Når de
aluminium- og kobberdele som
har produceret et hvis antal sandbremseskiver til biler. Alle biler i
forme, skal de skiftes ud.“ fortæller
verden har en del monteret, som er
Tom, der foruden denne model også
støbt på sådan en maskine. Vores
fremstiller 6-8 andre typer.
sandtragte er med i det trin, hvor
selve støbeformene bliver fyldt op.“
Tom har selv lavet de første ca.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
1000 tragte, da han i sin tid startede
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SAMARBEJDE
MED AARHUS UNIVERSITET

SKAL UDVIKLE
Rektor Brian Bech Nielsen og borg
mester Jan Petersen har underskrevet en partnerskabsaftale i
forbindelse med et morgenmøde
hos Erhverv Grenaa. Hensigten er
vækst gennem højtkvalificerede studerende og forskningssamarbejde.
Brian Bech Nielsen, der er rektor for
45.000 studerende, øverste chef for
12.000 ansatte og administrerer et
budget på 6.5 mia. kr. årligt, fortalte
om universitets baggrund for at ville
udbygge samarbejdet.
Stort udbytte for SMV‘erne
„De kommende år vil arbejds
markedet ændre sig, og der vil ske
en stigning i antallet af folk med længerevarende uddannelser, og da det

8
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inden for de tekniske områder.
ser ud til, at der kun sker en svag
„For eksempel er vi det eneste
stigning i efterspørgslen fra den
universitet i
offentlige sektor,
landet, der udvil der blive
VI GLÆDER OS TIL
danner diplom
markant flere,
AT INDLEDE ET MERE
ingeniører,
der skal have job
MÅLRETTET SAMARBEJDE som både har
på det private
praktisk og
arbejdsmarked,“
teoretisk viden.“ Han ser Norddjurs
spåede han. På landsplan skønnes
som en produktionskommune, hvor
der at blive en nettotilgang på 8.700
især SMV‘erne kan få stort udbytte
til den private sektor frem til 2030.
af aftalen. „Der er allerede mange
„Fordelene for Norddjurs er, at
virksomheder, som aftager højt
virksomheder og det offentlige får
uddannet arbejdskraft, og vi glæder
lettere adgang til højtuddannet aros til at indlede et mere målrettet
bejdskraft med gode rekrutteringsmuligheder for studiejobs, praktikan- samarbejde, som kan synliggøre
kommunen som et attraktivt sted
ter og projektsamarbejder.“
for vores kandidater at gøre karRektoren slog også fast, at AU
riere.“
i dag satser mere på uddannelser
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2019

Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet og borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

Vækst og udvikling blandt lokale virksomheder er nøgleord i den partnerskabs
aftale, der er indgået mellem Aarhus Universitet (AU) og Norddjurs Kommune.
Virksomheder og kommune får adgang til viden, universitetets kandidater til jobs
og masser af praktiske erfaringer.
Tilfører ressourcer
Borgmester Jan Petersen lagde vægt
på, at det er „vores universitet“, og at
partnerskabet kan tilføre forretningsmæssige ressourcer til de styrkepositioner, vi i forvejen har. „Sammen
med AU kan vi styrke fundamentet
for udviklingen af kommunen. For
eksempel kan vi udvikle ny viden,
teknologi og services. I vores egen
organisationen vil vi blandt andet se
på mulighederne for, at universitetsstuderende kan kobles på praktikforløb,“ sagde han og fortsatte: „En hel
egn skal engageres i at forløse potentialerne gennem samarbejder og
konkrete projekter, på samme måde
som vi har oplevet Kattegatcentret
med forskning i tang.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2019

senere lavede en del af sit praktiForskning og iværksætteri
ske feltarbejde i Kattegatcentrets
Også forskningschef Lone Thybo
lagune sammen med hende.“ Lone
Mouritsen fra AlgeCenter Danmark
fortæller videre,
og Kattegatcenteret
SAMMEN MED AU KAN at både hendes
eget og Annetoplever konkrete
VI STYRKE FUNDAMENTET tes samarbejde
resultater af at
med Esben
samarbejde med FOR UDVIKLINGEN AF
har betydet, at
forskere fra AU.
KOMMUNEN
han etablerede
„Et meget godt
virksomheden
eksempel er
i Grenaa, fordi der er et aktivt og
virksomheden Pure Algae Denmark
ApS, der har etableret sig på Grenaa praktisk forskningmiljø for produktion og anvendelse af tang.
Havn. Stifteren Esben Rimi Christiansen mødte Annette Bruhn, der i
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
dag er seniorforsker på Institut for
Bioscience - Marin økologi på AU,
under sit studie på et universitet
i Australien. Det førte til, at han
Erhvervsudvikling
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GAMMEL HERLIGHED RUSTER IKKE
Velholdt Volvo fra
1978 står stadig fin og
flot med den originale
lakering.
I sine yngre dage satte Kim Brüld
Olesen gamle biler i stand for at
sælge dem videre. At han ikke var
mekaniker var ingen hindring. På et
eller andet tidspunkt fødtes også
drømmen om en Volvo – en ganske
særlig en af slagsen. Og en skønne
dag var den til salg i Sverige.
At bilens velholdte originallakering
var samme farve, som går igen i
virksomheden Davai ApS i Grenaa,
hvor Kim er adm. direktør, var
bestemt ikke nogen ulempe. „Jeg
har altid synes godt om modellen
designet for Volvo af italieneren
Bertone,“ fortæller han. „Der er
produceret 6.622 eksemplarer, hvor
af de 75 procent, ligesom min, blev
eksporteret til USA.“ Kims Volvo

10

Bilen & Bossen

262 C Bertone er med lavt tag og
skiller sig også ud ved de firkantede
forlygter. „Da min bil senere kom til
Sverige, tilbragte den en stor del af
tiden som udstillingsmodel.“
Bundsolid og konservativ
Kim har haft adskillige Volvoer i
tidens løb, og betegner det som en
bundsolid og konservativ bil. „Den
har også i nyere tid formået at holde
sig i front, selv om den stadig ikke
rigtig har lært det med at køre langt
på literen.“ Sæderne er ikke de
mest komfortable, og Kim har gode
kontakter i Litauen, hvor det ville
være nemt at få lavet nogle bedre
sæder. „Selv om det er fristende, vil
jeg også gerne bevare det originale.
Skulle jeg gøre noget en dag, er det
måske snarere at købe en bil magen
til og så give den maks gas med
specialindretning m.m. Men det er
ikke aktuelt lige nu.“
Det er heller ikke sådan, at Kims
hoved er fyldt op med drømme
om mange gamle biler. Bertonien
var og er BILEN, han drømte om.
„Desuden fylder biler meget, og jeg
har slet ikke plads til flere. Meeen…

en P 1800 og en C 70 ville nu også
være sjove at have.“
Et par gange er turen gået til
Rødby i Volvoen, og den får lov til
at køre om vinteren. „Men så bliver
den også altid vasket bagefter. Jeg
har været til træf i Kalø nogle gange,
og når jeg engang får bedre tid, kan
det godt være, at det bliver til flere
træf rundt om.“ Kim er medlem af
Dansk Volvoklub. „Det er mest for
at holde mig orienteret, og samtidig
er du så med i et stort reservedelsnetværk.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Volvo 262 C Bertone
Produktion: 1978
Ny pris:
242.000,Topfart:
200 km/t
Teknik:
128.000 km
2,7 l
Manuel gear
6 cyl.
140 hk
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8. klasser holdt praktikmesse
HORNSLET Hornslet Skoles 8. klasser har afholdt en praktikmesse på deres Skole. Det skete
som opfølgning på den obligatoriske erhvervspraktik, som Syddjurs Kommune har indført. Både
forældre og 7. klasserne var inviteret for at se
elevernes præsentationer af de karriereveje, som
de havde undersøgt på deres praktikophold.
„Det er utrolig godt og helt nødvendigt, at vi har
genindført erhvervspraktikken for vores elever, og
det er en rigtig god ide med en praktikmesse for
8. klasse, hvor de kan dele oplevelserne – både
med hinanden og med 7. klasserne. Det er fint i
tråd med byrådets visioner om at styrke skolernes
forbindelse til erhvervslivet og det, som foregår
uden for skolerne. Målet er, at gøre eleverne klar
til at træffe gode beslutninger om deres uddannelser og jobmuligheder efter folkeskolen. Og vi
har en klar målsætning om at øge andelen af unge
som uddanner sig videre – og det kan både være
erhvervsuddannelser og længere uddannelser,“
udtaler formand for udvalget Erhverv og Beskæf
tigelse Gunnar Sørensen.

Dialog om byggeaffald
DJURSLAND Djurslands kommuner har i samarbejde med Dansk Byggeri Djursland og Reno
Djurs afholdt fyraftensmøde om byggeaffald. 35
interesserede håndværkere og entreprenører fra
Djursland dukkede op til en konstruktiv, fælles
snak om en opgave, der er vanskelig for alle
parter.
„Jeg er glad for, at Djurslands kommuner har
samarbejdet i planlægningen af fyraftensmødet,
og det er også godt, at der følges op med et nyt
møde om det praktiske. Vi mangler synliggørelse
af helt konkrete løsninger i vores daglige virke på
byggepladserne, i det virkelige liv. Man kommer
længst, hvis man hjælper hinanden, og jeg synes
det var rart med en ligeværdig dialog om emnet.
Jeg fik også en oplevelse af, at mødet levede op
til forventningerne og mange syntes de fik noget
med hjem, som de kan bruge fremadrettet i deres
arbejde,“ siger formand for Dansk Byggeri Djursland, Harald Grønlund.

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2019
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Mange virksomheder er ikke
opmærksomme på, at der på
landsplan allerede i 2025 vil mangle
70.000 faglærte. Det betyder, at de
arbejdspladser der uddanner elever, vil
få en markant fordel i deres fremtidige
rekruttering af medarbejdere.
At løse den udfordring kræver et
målrettet samarbejde, og Viden
Djurs Skillz er en af de aktører på
Djursland, der gør en aktiv indsats
for at koble elever og virksomheder
sammen. Derfor var de arrangør og
vært, da Speed Dating 1.0 samlede
grundforløbselever fra flere faggrupper og 18 lokale virksomheder. Et
arrangement, der brød barrierer og
skabte positiv dialog.

„Det var vores ilddåb på sådan et
Match er vigtigst
arrangement, men vi er sikre på, at
Arrangementet var planlagt og
det er den type tiltag, der skal til for
blev gennemført i tæt samarbejde
at matche eleverne med erhvervs
med lærerne i skolens forskellige
livet. Til vores glæde var både elever afdelinger, og inden det gik løs i
og virksomeder positivt overraskede Viden Djurs‘ kantine, var eleverne
over udfaldet,“ fortæller praktikkonblevet trænet i at fortælle om sig
sulent hos Viden Djurs Skillz Mille
selv. De havde på forhånd fået som
Birch Holm og fortsætter:
lektie at researche på de deltagende
„Udover de elever, der afslutter
virksomheder.
grundforløb til sommer, havde vi
„Der blev udtrykt begejstring for,
også inviteret de, der først bliver
at de unge var både velforberedte
færdige næste
og målrettede.
år for at vise og
Det er vigtigt
TIL VORES GLÆDE
bevise overfor
for begge parter
VAR BÅDE ELEVER OG
virksomheat skabe det
derne, at der
bedste match
VIRKSOMEDER POSITIVT
er masser af
mellem elev og
talent at komme
leder. Kemien
OVERRASKEDE OVER
efter, hvis de er
skal være der,
UDFALDET
fremsynede og
og det handler
tænker rekrutmeget om hvilke
teringen mere taktisk. Speed Dating persontyper, der svinger bedst
var med til at formidle kontakter,
sammen. Fungerer det, udvikles
som kan munde ud i egentlige udfagligheden også langt bedre. Med
dannelsesaftaler.“
Speed Dating kunne de møde hinan-

ELEVER BLIVER EN
12
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den ansigt til ansigt, blive afklaret og
starte en dialog.“
Appetit på mere
Efter det officielle arrangement
kunne deltagervirksomhederne
nyde en frokost sammen med hinanden og Viden Djurs Skillz.
„For os var frokosten også en god
chance for at få direkte feedback
på arrangementet. Samtidig var
der mulighed for at erfaringsdele
på tværs. Det var for mange ledere
en øjenåbner, at vi har så mange
talentfulde elever på Djursland, som
står klar til at udfylde en elevplads.
Enkelte havde også den opfattelse,
at det er forbundet med en del bøvl
at oprette og besætte elevpladser.
Det fik vi en god mulighed for at
skabe klarhed over ved at informere
om de faktuelle forhold.“
Virksomhederne gik hjem
med flere relevante CV‘er
i hånden og fyldte maver,
som eleverne fra studieret-

mellem elever og erhvervsliv.
Eleverne ytrer på den ene side, at
de ikke kan finde elevpladser, der
matcher deres kvalifikationer, mens
„Rockwoollag“
virksomhederne på den anden side
slører virkeligheden
ikke kan få øje
Viden Djurs
på talenterne. Vi
Skillz‘ salgs- og
DER BLEV UDTRYKT
guider eleverne
praktikchef
BEGEJSTRING FOR, AT
til at blive
Torben Johanstærkere i deres
sen, der også
DE UNGE VAR BÅDE
afklaring og anhar været med
søgningsproces,
til igangsætte
VELFORBEREDTE OG
mens vi hjælper
Speed Dating,
virksomhederne
MÅLRETTEDE
kender godt til
med at blive
elevernes og
bedre til at øjne mulighederne og
virksomhedernes udfordringer og
skabe en tydeligere ekstern profil.“
verdenssyn i forhold til elevpladser.
Speed Dating var en af metoderne
„Det er en dyr fornøjelse og et netil at fjerne det lag. Og efter ilddåderlag, hvis elevpladsen slår fejl, og
ben har Mille Birch Holm og Torben
generelt er der
Johansen fået mod på at videre
et „Rockudvikle arrangementet, som de
woolhåber, vil blive en tilbagevendende
lag“
begivenhed op til fire gange årligt.
ningen Mad til Mennesker havde
stået for.

Louise Laustsen, louise@mercatus.dk

MANGELVARE
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I Henrik Andersens pølsevogn er
fleksjobberne en stor hjælp. De træder til,
når det kniber med tid og ikke mange vil
eller kan arbejde ned til to timer om ugen.
er en gensidig ærlig dialog og tillid,
Henrik er et af de mennesker, du
glider dagligdagen nemmere.“
kan mistænke for at have to torsdage i en uge. Med et fuldtidsjob
Positiv med gå på mod
som pædagogmedhjælper på GreHeidi Sørensen er ansat hos Havnen i Glesborg og ejer af to pølsenens Pølsevogn.
vogne i Grenaa,
Hendes opleer der nok at
STRUKTUR, ÅBENHED
velse er, at så
se til. Men det
OG ÆRLIGHED ER
længe man som
betyder også, at
fleksjobber er
han har en høj
NØGLEORDENE FOR AT FÅ
positiv og har gå
forventning til
DET TIL AT LYKKES
på mod, så er
sine medarbejdet ikke svært at
dere.
finde et job.
„Jeg forventer, at mine ansatte
„Jeg har tidligere boet i Horsens,
gør som aftalt. Struktur, åbenhed og
ærlighed er nøgleordene for at få det hvor jeg havde et fleksjob. For fem
år siden fik jeg jobbet her i pølsetil at lykkes, når jeg ikke selv er så
meget i hverken den ene eller anden vognen. Jeg har også prøvet at søge
noget supplerende arbejde i de
pølsevogn.“
perioder, hvor jeg ikke helt når op på
de timer om ugen, jeg kan arbejde.“
To Henrik‘er
Heidi Sørensen arbejder ti timer
Siden 2004 har Henrik arbejdet med
udsatte børn og unge. Men historien om ugen i højsæsonen. Hun arbejder bag disken, hvor hun serverer
melder også, at han er uddannet
hotdogs, grillmad og is til sultne
slagter. Sammen med erfaringen
kunder. Men der er meget andet,
fra pølsevognen mener han at have
en fleksjobber kan lave i Henriks
erfaringen og opskriften til at få det
pølsevogne.
bedste ud af sine fleksjobbere.
„Heidi er rigtig god bag disken.
„Jeg er god til at læse menneHun har endda faste kunder, der
sker. Den egenskab bruger jeg, når
kun kommer de dage, hun er der.
jeg får nye ind i arbejdsprøvning og
Men der er også masser af andre
fleksjobs. Jeg kan hurtigt aflæse,
opgaver, som personer i afklaring,
om personen ikke kan arbejde mere
eller bare ikke vil. Men de der vil yde fleksjob eller andre småjobs kan
ordne her, selvom de ikke kan stå
en indsats, får frihed og et fristed,
ved disken. F.eks. forberedelse og
hvor de kan afprøve grænser.“
rengøring. Vi
Åbenhed og
har også en god
klare regler er
NÅR DER ER EN
kommunikation
på menuen, når
GENSIDIG ÆRLIG DIALOG
med jobcentret,
Henrik ansætsom sjældent
ter nye i job.
OG TILLID, GLIDER
blander sig, når
Selv udtrykker
vi først er komhan det på den
DAGLIGDAGEN NEMMERE
met godt i gang.
måde, at han
Jeg skal alene betale løn for de
har to kasketter; chefen Henrik og
timer, hun er her, så administratiopersonen Henrik.
nen af fleksjobbere er blevet meget
„Det er vigtigt for mig, at de nye
lettere for mig.“
medarbejdere lærer begge sider
at kende. Altså, at jeg både udstikker ordre og regler som chef og
Louise Laustsen, louise@mercatus.dk
samtidig er åben for en afslappet og
fortrolig snak som person. Når der

14
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Ejer Henrik Andersen og fleksjobber Heidi Sørensen, Havnens Pølsevogn

MED ÅBENHED ER FLEKSJOBS

WIN WIN
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Byrådsmedlem (SF) i Syddjurs Kommune, bestyrelsesformand Kim Lykke Jensen, Reno Djurs

SIG
NOGET
TIL KOMMUNEN OM AFFALD
16
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Reno Djurs spørger
virksomhederne om
idéer til fremtidens
affaldsbehandling.

Norddjurs Kommune, Syddjurs
Kommune og deres fælles affaldsselskab Reno Djurs udarbejder
sammen en affaldsplan, der skal
vedtages i 2020 og rækker 12 år
frem.
SIG NOGET kører frem til sommerferien og til efteråret går kommunerne og Reno Djurs i gang med
at udarbejde selve affaldsplanen.
Den skal beskrive den fremtidige
sortering og håndtering af affald i
Norddjurs og Syddjurs. Forslaget
til affaldsplan kommer til offentlig
høring i starten af år 2020.

Er virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne tilfredsstillende?
Hvordan kan en virksomhed udnytte
ressourcerne i affaldet bedre?
Hvordan skal vi samarbejde om affald og genbrug på Djursland?
De spørgsmål og mange andre får
Virksomhederne
alle virksomheder på Djursland nu
har selv ansvaret
mulighed for at svare på. Det sker
her i foråret, hvor Reno Djurs slår en Der er frit slag med kommentarer og
kampagne i gang for at få inspiration idéer, men der er også begrænsninger i lovgivningen. Kommunerne og
til den kommende affaldsplan. Den
har fået titlen SIG NOGET om affald. Reno Djurs må ikke indsamle genanvendeligt affald
„Vi er helt
fra erhverv, og
åbne. Vi slår
VI SLÅR ØRERNE
virksomhederne
ørerne ud og
har selv ansvaret
lytter til de idéer UD OG LYTTER TIL DE
for at håndtere
og meninger,
IDÉER OG MENINGER,
deres affald. De
som virksomheSOM VIRKSOMHEDER OG
har mulighed for
der og borgere
at bruge Reno
BORGERE HAR
har. Det bliver
Kim Lykke Jensen
Djurs’ genbrugsder rig mulighed
stationer og for
for og alt bliver
at få hentet dagrenovation af Reno
taget med i det videre arbejde med
Djurs samt at bruge en række andre
affaldsplanen,“ siger Kim Lykke
faciliteter og services.
Jensen (SF), der er byrådsmedlem i
„Vi stiller en række ydelser til
Syddjurs Kommune og formand for
rådighed for virksomhederne, og
bestyrelsen i Reno Djurs.

283.000 ton affald på Djursland
En analyse fra 2014 viste, at der hvert år blev
produceret 283.000 ton affald på Djursland.
3/4 af affaldet kom fra virksomhederne.
2/3 af affaldet blev genanvendt.
I forbindelse med den nye affaldsplan gennemfører
Reno Djurs en ny analyse for at kortlægge mængder,
sortering og behandling af alt affald i Norddjurs og
Syddjurs Kommune.

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2019

vi er altid parate til at lytte til deres
synspunkter, så miljø, service og
økonomi går op i en højere enhed,“
siger Morten Therkildsen, der er
direktør for Reno Djurs.
Brug få minutter eller flere timer
Interesserede kan vælge at bruge få
minutter eller nogle timer på sagen.
Den hurtige løsning er at skrive
en kommentar, holdning eller idé på
hjemmesiden renodjurs.dk/signoget.
Her er der også oplysning om
processen med den kommende affaldsplan og baggrundsmateriale om
sortering af forskellige typer affald.
Har man mere på hjerte, holder de
to kommuner en SIG NOGET aften
i slutningen af maj, hvor deltagerne
arbejder i grupper med emner, de
særligt interesserer sig for.
Endelig kan man melde sig til en
følgegruppe, som arbejder videre to
aftener med de udsagn, der er kommet frem på SIG NOGET aftenen.
Det foregår i juni.
Følg med på
renodjurs.dk/signoget
Alt indhold fra processen i foråret
bliver lagt ud på et særligt afsnit
på Reno Djurs’ hjemmeside –
renodjurs.dk/signoget.

AFFALDSPLAN
En affaldsplan beskriver, hvordan en kommune vil
indsamle og behandle affald i de kommende år.
Planen gælder i 12 år og revideres hvert sjette år. De
to kommuner på Djursland har en mangeårig tradition
for at lave affaldsplanen i fællesskab sammen med
Reno Djurs. Som alle andre kommunale planer er det
en del af processen, at borgere og virksomheder bliver
hørt og har mulighed for at komme til orde med deres
synspunkter. Affaldsplanen skal overholde nationale
krav og EU-krav.
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Lokale virksomheder,
organisationer og uddannelses
institutioner var før påske
af Norddjurs inviteret til
dialogmøde om, hvordan der
kan skabes mere vækst.
Det lykkedes de mere end 60
deltagere at begejstre både hinanden og de lokale politikere over
de mange muligheder, der kom på
bordet for at udvikle kompetencer,
partnerskaber og succeser på tværs
af normale samarbejdsflader. Det

flere akademikere til Djursland. Det
var kendetegnende, at deltagerne
er svært at skaffe nye medarbejdere
generelt var klar til at gå den ekstra
til vores vidensarbejdspladser. Det
meter for at skabe flere forpligtende
skal være mere synligt, at vi også
samarbejder, både virksomheder
har vidensarimellem, med
bejdspladser
uddannelsesinVI SKAL HAVE
her. Derfor skal
stitutionerne og
TRUKKET NOGLE AF
vi have trukkommunen. Der
ket nogle af
var stor talelyst
UNIVERSITETETS GULE
universitetets
og idérigdom,
MURSTEN TIL DJURSLAND gule mursten til
som nu kan
Djursland. Jeg
omsættes til
Palle Martin, L-Tek
kan hurtigt finde
konkrete handfire-fem opgaver, der egner sig til
linger og forpligtende samarbejder.
det.
Og så skal de mange gode historier
Vi skal have skabt en fælles selvfortælles.
forståelse: Sammen er vi stærkere
i Norddjurs, og så skal der laves
Mere viden til Djursland
en fælles præsentation af vores
Direktør Palle Martin, L-Tek i Nørproduktionsvirksomheder og deres
ager, deltog som repræsentant for
behov for arbejdskraft. Det kan gøDansk Industri. „Der skal skaffes

VILJE TIL SAMAR
BOBLEDE PÅ ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSMØDE
Næstformand Morten Bertelsen, Norddjurs ErhvervsNet og direktør Dennis Thaagaard, Sustainor
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res i samarbejde med jobcentrene,
universitetet og VIA.“
En masse nye virksomheder
Dennis Thaagaard, Sustainor i Grenaa, ønsker sig et Norddjurs med en
lind strøm af nytilflyttede virksomheder og kendt som et mekka for
iværksættere. Han mener, der er
meget at bygge på. „Vi har fået en
masse nye spændende virksomheder, der er højere i værdikæden
end de gamle industrikæmper, der
har forladt os. Styrker i gaming,
produktion, offshore og tang. En
campusby, der er helt unik for Grenaas størrelse med masser af unge
talenter. Lækker natur, billige boliger,
god kultur, luft og plads.“
Men Dennis mener også, der
er noget, der trækker i den gale

og vækstvirksomheder. Og så skal
retning. „Det er vigtigt, at alle har
vi alle være ambassadører for vores
udsyn og lyst til vækst og udvikling.
område og tale det op.“
Vi mangler det samlede træk hen
imod en fælles vision.“
Mange spændende
Han opfordrer til, at virksomforslag på banen
hederne skal samarbejde mere
Morten Bertelsen, der er næstforog spille hinanden gode. „Vi skal
mand i erhvervsforeningen Nordtage os sammen og skabe vækst.
djurs ErhvervsKommunen skal
Net og medejer
respektere erVI SKAL TAGE
af metalvirksomhvervslivet som
OS SAMMEN I
heden Mitech i
en vigtig driver
Auning, deltog
for udvikling, og
VIRKSOMHEDERNE OG
for første gang
så skal den genSKABE VÆKST
i et dialogmøde
vinde respekten
Dennis Thaagaard, Sustainor
med Norddjurs
for sig selv. Vi
Kommune.
skal beslutte
„Min forventning var, at politios for, hvad vi vil være ekstra gode
kere og embedsmænd skulle lytte
til og kendte for. Vi skal have de
bedste vilkår for konstruktivt til det, vi kom med.
iværksættere Jeg synes, det gik rigtig godt. Der

Direktør Palle Martin, L-Tek

BEJDE
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hvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget,
mune. Det er
blev lyttet og
VI SKAL UD OG
stor begejstring for både forløb og
det, vi skal
der kom mange
FORTÆLLE, HVOR GODE
resultat. „I har leveret det konkrete
bygge på. Og
spændende
til os. Masser af forslag, inputs og
så skal vi ud
forslag på banen VI EGENTLIG ER HER I
idéer, vi sammen kan arbejde videre
og have solgt
til, hvad der kan
NORDDJURS
med. Oplæg til konkrete samarkommunen. Ud
styrkes, både
Morten Bertelsen, Mitech
og fortælle, hvor bejdsprojekter og forslag til gensismå og store
digt forpligtende partnerskaber. Tak
gode vi egentlig
ting.
for en rigtig god stemning, stort
er her i Norddjurs. For vi har behov
Det der med samarbejde er det,
engagement
for tilflyttere.
folk gerne vil, på kryds og tværs.
og dedikeret
Arbejdet er her
Det er op til virksomhederne selv.
I HAR LEVERET DET
deltagelse. Jeg
jo reelt set. Det
Mange er selv klar til at tage nye
KONKRETE TIL OS
glæder mig til
er bare svært at
initiativer, som kommunen ikke
den fortsatte
få nye medarbej- Else Søjmark, Norddjurs Kommune
behøver at blive blandet ind i. På
dialog i det
den måde kan det også nogle gange dere til at køre
forløb, der senere skal ende i en ny
hertil fra Aarhus.“
gå hurtigere og lettere. Jeg oplever
erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik
faktisk, at vi specielt her lokalt er
for Norddjurs.“
Glæder sig til
gode til at samarbejde på tværs af
virksomhederne. Vi har en fantastisk den fortsatte dialog
Udvalgsformand Else Søjmark
god dialog.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
udtrykte til slut som initiativtager til
Jeg er glad for den brede opbakog vært for mødet, på vegne af Erning til, at vi er en produktionskom-

Formand Else Søjmark, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

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

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

Kvalitet og Omtanke

En stærk
nordisk bank
Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

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
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VEJEN TIL GRENAA
Efter et par afstikkere ringede far

Med børnene på safari
Fire år som juniorsælger/sælger ved Mazda – så solgte
Henrik bil og lejlighed for at tage på et års jordomrejse. „Da der var to måneder tilbage af turen, ringede
Mazda i Skanderborg og tilbød et sælgerjob. Jeg havde
ingen aftaler om noget og takkede derfor ja - og afbrød
turen.“ Det var efter et par år i Skanderborg, at Henriks
far en dag tilbød job. „Det er svært/umuligt at forudDet er 26 år siden, at Henrik Poulsens far ringede til
sige, hvad der på længere sigt sker i bilbranchen, men
Skanderborg for at spørge, om Henrik havde lyst til
jeg tror fortsat på mange spændende år.“
at komme til Randers og sælge VW. Som indehaver
Børnene Thomas og Magaf JAC Randers (Volkswagen
gie bor stadig hjemme. Efter
Randers) er Henrik 3. generation
JEG KOM FOR LIDT AF
et sabbatår starter Thomas på
i bilhuset – startet af hans farfar
HA efter ferien – Maggie går i
for 69 år siden. I 2018 overtog
STED OG SAGDE DERFOR MIN
1.g på handelsskolen. I boligen
Henrik også JAC Grenaa. „Selv
i Hornbæk bor også Henriks
JAGT OP FOR TO ÅR SIDEN
om far og jeg var vidt forskelsamlever, Heidi, og hendes søn,
lige, vidste vi begge, at det
Oscar, der studerer i Paderup.
skulle prøves,“ fortæller han. „Og det blev til ti succes„Jeg er i fitnesscentret tre gange om ugen, og efter
fulde år sammen, inden far stoppede.“
et par golffrie år er det planen, at grejet nu skal ud og
Henrik boede sine første syv år i Moeskjær og flytluftes igen.“ Som det har været tilfældet med golf er
tede derefter til Assentoft og gik på skolen der til 5.
det også med jagt. Tiden sætter sine begrænsninger.
klasse, hvorefter det hed Randers Realskole. „Jeg
„Jeg kom for lidt af sted og sagde derfor min jagt op
flyttede til Randers som 18-årig, og efter handelsskofor to år siden.“ Men det sker dog en sjælden gang, at
len blev jeg udlært reservedelsekspedient ved min far.
Henrik takker ja til en jagtinvitation.
Derefter måtte jeg ud og prøve noget andet.“

en dag og foreslog et samarbejde
hjemme i familie-bilhuset.
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Indehaver Henrik Poulsen, Jydsk Automobil Centrum

GIK VIA RANDERS
I DET GODE SOMMERVEJR

Table, da netværket har en øvre
aldersgrænse på 40 år. „Men
sammen med andre i samme
SNUPPEDE HEIDI OG JEG
situation mødes vi nu i klubben Tinsoldaterne en gang om
SIDSTE ÅR 4-5 DAGE LANGS
måneden.“ Til sommer går
VESTKYSTEN I EN GAMMEL BIL turen til Norge og udsigtspunktet Prædikestolen – og dagen
efter til et andet udsigtspunkt med 14 timers vandring
frem og tilbage i vente. „Vi er 11 Tinsoldater i alderen
Netværk og vennekreds
50-55 år, hvor en dårlig ryg, en blodprop, en dropfod
Interessen for veteranbiler bliver i årets løb også presog to andre afbud dog har reduceret deltagerantallet
set ind i kalenderen – både stumpmarkeder, træf og en
på Norgesturen.“ Og så startede det endda med fuld
tur til vestkysten. „I det gode sommervejr snuppede
opbakning til et forslag på generalforsamlingen om at
Heidi og jeg sidste år 4-5 dage langs vestkysten i en
bestige Kilimanjaro. „Visionen var god, men ret hurtigt
gammel bil.“ Sponsoratet for Randers FC har været
derefter blev vi enige om at ændre det til en tur til
indgangen til en helt anden type ture sammen med
Norge.“ Tinsoldaterne har kendt hinanden i 25 år og
klub og sponsorer til udekampe. „Firmaet er sponsor
handler på kryds og tværs med hinanden og hjælper
for både FC, HK og en del af lokalområdets mindre
hinanden forretningsmæssigt. „Men overordnet er det
idrætsforeninger.“ Det gælder blandt andet i hjembyen
rent kammeratskab og udgør i dag en væsentlig del af
Hornbæk, hvor fodboldstadion i 2018 blev til Volkswaomgangskredsen.“
gen Park.
Fodboldturene er samtidig med til at pleje netværket
med de øvrige sponsorer. „Jeg bruger Værket meget
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
og er som sponsor også med i et netværk der.“ Da
alderen passerede de 40 år, var det slut med Round
Det lille hus i Spanien er gennem ti år besøgt 3-4 gange årligt – blandt andet i de seneste
otte års sommerferier. „Men i
år vil mine børn det anderledes
og realiserer flere års snak. De
har arrangeret en 14-dages safaritur til Tanzania til sommer.“
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Alle data er indhentet i perioden
20.03.2019 -20.04.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.

Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
6,6
(6,2)
Resultat før skat
0,7
(2,3)
Egenkapital
21,0
(23,5)
Antal ansatte
7

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

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
3 DAYS OF DESIGN APS
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(-0,1)
Resultat før skat
0,4
(-0,3)
Egenkapital
0,5
(0,1)
Antal ansatte
15
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF
1. SEPTEMBER 2018 A/S
Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(12,2)
Resultat før skat
0,6
(4,0)
Egenkapital
4,3
(5,4)
Antal ansatte
10
ADVOKATFIRMAET NØRUP-HANSEN APS
Ramtenvej 59, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(1,8)
Resultat før skat
0,3
(3,0)
Egenkapital
7,8
(7,6)
Antal ansatte
2
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,3
(4,1)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,7
(1,6)
Antal ansatte
15
AUTO-G. DANSK GROSSISTUNION A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,5
(-1,4)
Resultat før skat
0,4
(-2,6)
Egenkapital
2,8
(2,6)
Antal ansatte
7
AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
12,8
(12,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,3
(1,1)
Antal ansatte
15
BETA HOUSE APS*
Østergade 21, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,5
(0,5)
Resultat før skat
0,6
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,2)
Antal ansatte
15
BIRGIT EGGERT, 749 GRENÅ APS*
Havnevej 128A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,7
(3,1)
Resultat før skat
0,9
(0,5)
Egenkapital
1,1
(0,7)
Antal ansatte
35
BOKAROS APS
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(3,4)
Resultat før skat
-0,4
(0,6)
Egenkapital
0,1
(0,9)
Antal ansatte
7
EBELTOFT STRAND CAMPING A/S*
Ndr. Strandvej 23, 8400 Ebeltoft
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FERIECENTER
BØNNERUP STRAND APS
Havet 24A, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
0,2
(-0,0)
Egenkapital
1,8
(1,7)
Antal ansatte
3
FREGAT FISKEEKSPORT A/S
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
6,0
(6,9)
Resultat før skat
2,1
(3,0)
Egenkapital
9,6
(10,3)
Antal ansatte
7
GERSTRØM ENTREPRENØR APS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
34,4
(15,5)
Resultat før skat
2,9
(2,3)
Egenkapital
10,9
(8,8)
Antal ansatte
75
GRAMA DESIGN APS*
Horsemosevej 8, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,4
(2,1)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
3
GREENOIL STANDARD APS*
Erhvervsparken 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,2
(3,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
4,4
(3,7)
Antal ansatte
6
HEKLA - HN DESIGN APS*
Hovedgaden 90, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(2,1)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
3
HENRIK THOMSEN ERHVERV A/S*
Strandgårdshøj 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
-0,8
(15,5)
Egenkapital
20,7
(23,8)
Antal ansatte
3
HOTEL MARINA AF 1.8.2014 APS
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,9
(6,4)
Resultat før skat
-1,0
(-0,9)
Egenkapital
-4,9
(-4,2)
Antal ansatte
35
JHK MONTAGE APS
Havagervej 17, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(1,1)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
3
JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,9
(6,4)
Resultat før skat
1,1
(1,7)
Egenkapital
14,9
(13,9)
Antal ansatte
26

JS-BYG APS
Energivej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,7
(2,6)
Resultat før skat
1,8
(2,0)
Egenkapital
2,4
(2,6)
Antal ansatte
15
KNUD DOODLE APS*
Stensvej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,1)
Antal ansatte
3
KØKKENLAGERET TRUSTRUP A/S
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,8
(1,6)
Antal ansatte
3
L-TEK A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
12,8
(5,7)
Resultat før skat
0,6
(-8,2)
Egenkapital
15,8
(15,4)
Antal ansatte
110
LEXPO APS
Solsikkevej 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,1
(1,1)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
2,1
(1,6)
Antal ansatte
3
LG EJENDOM APS
Gl. Løgtenvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(1,9)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
7
MADKOMPAGNIET HORNSLET APS
Byvej 1G, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
15
MALERFIRMAET TIPSMARK APS
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
11,1
(8,9)
Resultat før skat
1,2
(0,3)
Egenkapital
2,2
(1,2)
Antal ansatte
26
MURERFIRMAET
SIGFRED POULSEN APS
Askedalsvej 1B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(1,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
2,2
(2,2)
Antal ansatte
3
MURERMESTER
KENNETH STØVE APS*
Smøgen 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,7
(2,6)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
7
NIELS SØBORG OTTESEN APS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
3,3
(3,1)
Resultat før skat
0,5
(0,6)

Egenkapital
Antal ansatte

5,2
35

(5,3)

NOCTUA APS
Lindhøjvej 16, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,6)
Resultat før skat
5,6
(1,0)
Egenkapital
34,0
(27,9)
Antal ansatte
3
O.H. TEKNIK A/S
Hornbjergvej 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(2,0)
Resultat før skat
0,6
(0,9)
Egenkapital
1,3
(1,5)
Antal ansatte
2
PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S
Kringelen 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
64,2
(59,5)
Resultat før skat
8,1
(8,2)
Egenkapital
50,6
(49,3)
Antal ansatte
150
PH AUTOMATION APS
Industrivej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,2)
Resultat før skat
0,6
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
3
PROFIDAN TRÆVARE APS
Kalkærsvej 10, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,0
(0,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
PROMENTA A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,9)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
3,2
(3,0)
Antal ansatte
7
PUNKTUM - FINALE APS
Moesbakken 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
7
SCHJERNING FARVER A/S*
Østeralle 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,4
(6,3)
Resultat før skat
-0,8
(1,1)
Egenkapital
4,0
(4,6)
Antal ansatte
21
SIR HENRY APS
Nedergade 34, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
SKOVKONSULENTERNE APS*
Kvædevej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(2,4)
Resultat før skat
0,1
(0,5)
Egenkapital
0,6
(0,8)
Antal ansatte
3
SKOVSTED AGRO APS
Nordkystvejen 1C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,5
(2,6)
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,9
0,8
2

(1,2)
(1,1)

STEFCO A/S*
Industrivej 3, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,7
(4,4)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
15

SIMPLANNER APS

Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018

SYDDJURS BILSYN A/S*
Ryomvej 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,5
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
2
TH BETON A/S
Ny Lufthavnsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,5)
Resultat før skat
0,6
(0,9)
Egenkapital
4,5
(4,0)
Antal ansatte
4
TNC HUSE APS
Skovhøjen 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,5)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
3
TRUSTRUP TØMRER &
BYGGEFORRETNING APS*
Vesterbro 1B, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3
VAM A/S
Limevej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
94,2
(83,4)
Resultat før skat
11,3
(8,9)
Egenkapital
45,6
(44,6)
Antal ansatte
132
VE-2 APS*
Slotsgade 6, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,5)
Egenkapital
-0,4
(-0,5)
Antal ansatte
7
VOGNMAND THOMAS BERG APS*
Voer Færgevej 22, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(2,7)
Resultat
før skat
0,1
(0,2)
Søgning Din side Brugervideoer Kreditrapporter udland
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
7
1

Simplanner ApS

Bruttofortjeneste

2,9

(2,0)

Resultat før skat

0,6

(-0,1)

Egenkapital

0,6

(0,1)

Antal ansatte

Hornslet-softwareudvikler vækster
med underleverandørkunder
Det skal mit system kunne
håndtere.“

Ralph Kofoed fik omkring
årtusindeskiftet en idé om at
lave en elektronisk udgave af
den gamle fysiske Modulex-/
Lego-tavle. „Det første system med navnet SimpleDay
lever stadig og har omkring
200 brugere. Men det er ikke
en del af den SimPlanner, vi
udvikler på i dag, og som har
særlig fokus på ressource
styring for ordreproducerende
virksomheder.“
Hiver produktionen hjem
Der er rigtig mange danske
virksomheder, der i de her år
hiver produktion hjem fra det
fjerne Østen og Østeuropa.
Deres kunder kræver mere logistik, og de skal kunne levere
flere forskellige produkter
som
Simplanner ApS
Simplanner ApS
underleverandører. „I Kina
laver de ikke altid det, man
regner med, og det skal de
danske virksomheder bruge
en masse ekstra energi på. De
skal samtidig ofte levere de
færdige produkter til kunderne.
Og de skal kunne overholde
at levere til tiden. Hvis en slutkunde vil have ændret noget
på sin ordre, skal min kunde
også kunne klare det hurtigt.
Søgning

Grafisk overblik
Ikke alle produktionsfolk er
gode til at læse en instruktion
eller en beskrivelse. Derfor
løser Ralphs SimPlanner
styringen visuelt, så det bliver
ekstremt nemt at overskue for
alle. „Det er en mere intelligent måde at styre under
leverandørarbejde på, som
der faktisk, så vidt jeg ved,
ikke er andre på markedet, der
tilbyder. Værktøjet er meget
simpelt at bruge, og bliver ofte
valgt frem for komplicerede
SAP systemer eller andre tilsvarende. Den grafiske visning
giver hurtigt overblikket over
proces og status online og kan
forstås af alle, uanset nationalitet.“

1

Din side Brugervideoer
Kreditrapporter udland
1
Søgning Din side Brugervideoer Kreditrapporter udland

Telefon:
72625020
Telefon:
72625020
www.simplanner.dk
Hjemmeside:
www.simplanner.dk
Hjemmeside:
mail@simplanner.dk
E-mail:
mail@simplanner.dk
E-mail:
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Kort og Rutevejledning

på hovedkontoret, så vi på den
måde får en indirekte eksport,
uden at vi selv gør noget aktivt
for det,“ forklarer Ralph, der
også nævner Rolls Royce som
en kunde, der bruger systemet
i mange lande.
„Nye kunder finder os på
Google og via mund-tilmund anbefalinger, så vi har
ingen sælgere ansat. Vi er
næsten alle syv udviklere,
som arbejder på hele tiden at
gøre systemet mere enkelt at
bruge, også online. Men der
er masser af udviklingspotentiale, vi ikke kan forløse, fordi
vi ikke har ressourcerne til det.
Vi mangler investorer, der kan
være med til at give systemet
et løft på online platformen.“

Væksten fortsætter
SimPlanner er gået fra næsten
ingen bruttofortjeneste i 2015
til at være tæt på 3 mio. kr. i
Koncerner som kunder
2018. Samtidig er der afholdt
Når den danske afdeling af en
Omsætning
Omsætning
Bruttofortjeneste
en del udviklingsomkostninger
udenlandsk
koncern er glade
Bruttofortjeneste
til browserbaserede moduler,
for SimPlanner, smitter det
så Ralph forventer fortsat
ofte til andre afdelinger. „Vi
vækst i både omsætning og
leverer også til rigtig store
resultat.
udenlandske koncerner. Der
er f.eks. en med 160.000
ansatte, som har adopteret det
Kort og Rutevejledning
Denne virksomhed er reklamebeskyttet
Kort og Rutevejledning
Denne virksomhed
er reklamebeskyttet
Hovedselskab:
Ja
Føj til overvågning
Unik ID: Hovedselskab:
100793715Ja
Føj til overvågning
Unik ID:
100793715

Sortevej 40
Sortevej 40
8543 Hornslet
8543 Hornslet

Denne virksomhed er reklamebeskyttet
Hovedselskab:
Ja
Unik ID:
100793715

ØSTJYDSK CAD-CAM A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,3
(3,1)
Resultat før skat
1,1
(1,4)
0
Egenkapital
7,0
(6,1)
2014 2015 2016 2017 2018
Antal ansatte
3

Direktør Ralph Kofoed, Simplanner ApS

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

X - TEND APS*
Estrupvej
61, 8543 Hornslet Fax:
Telefon:
72625020
88809989
CVR-nr.:
26863872
Hjemmeside: www.simplanner.dk
Regnskabsafslutning
31-12-2018
mail@simplanner.dk
P-nr.:
1009480354
E-mail:
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,0)
Profil Kontaktpersoner Struktur Ejerhierarki Nøgletal Regnskaber Kreditvurdering
Resultat før skat
-0,5
(-0,2)
Egenkapital
0,2
(0,5)
Omsætning
Antal ansatte
3
Sortevej 40
8543 Hornslet
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kan ﬁnde statistik for forskellige boligtyper på
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Auning Handelsudvalg
Uddeler Anders Rasmussen,
SuperBrugsen i Auning er
valgt til formand for Auning
Handelsudvalg. Han afløser ejerleder Berit Lanther,
Lanther Apetit Butik & Cafe,
der dog fortsætter i bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse
består af næstformand Ole
Bossow, Møllebistroen, kasserer Henrik Tind, Sparekassen Kronjylland, Marius Mollerup, Sportigan og formand
for aktivitetsudvalg Pernille
Frank Dannemand Sørensen,
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Fysiodanmark
300
– Grenaa Fysioterapi
200
Fysioterapeut
og klinikejer
Lise Bang
100 har afhændet sin
andel af klinikken til fysiote0
rapeut Liv
Nielsen, der driver
den videre i fælles ejerskab
med fysioterapeut Thorbjørn
Storm.
Ebeltoft Park Hotel
Jesper Petersen er tiltrådt
som direktør for Ebeltoft
Park Hotel. Han har arbejdet
mange6år i branchen med
udgangspunkt
i København.
5
Gösta Rindbøl
er tiltrådt som
4
kok, og han har tidligere
3
arbejdet på Gl. Mønt og Salon
2
i Bredgade
i København.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
5

4

3

Naturcenter Karpenhøj
Tidligere direktør i Syddjurs
Kommune Søren Valbak (64)
er tiltrådt som bestyrelsesformand i Naturcenter Karpenhøj, hvor han afløser Niels
Kanstrup, der selv har ønsket
at fratræde. Søren er udpeget
af byrådet i Syddjurs.

1

Februar
2018

855
710

December
2018

805
661

Januar
2019

855
688

Februar
2019

848
694

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

0 Tømrerfirma ApS
Rytters
Tømrermester Mathias Rytter
har overtaget Ramten Tømrerog Snedkerforretning efter
Peter Madsen, der, efter 36
år, har ønsket at drosle ned.
„Med opkøbet kommer flere
tømrere, og det giver øget
fleksibilitet. Så uanset om det
er en opgave til 500 kroner
eller 5 milioner kroner, kan vi
tage hånd om den,” fortæller
Mathias.

Sparekassen Kronjylland
Søren Mandrup Wellejus
(35) er tiltrådt som afdelings

direktør i sparekassens
Grenaa afdeling, hvor han har
afløst Hugo Nybo Andersen
(59), der har ønsket at fortsætte som souschef. Søren
kommer fra en stilling som
afdelingsdirektør i sparekassens afdeling i Egå.
ES Smedeog Maskinservice ApS
Hans Henrik Jensen er gået
fra partner til indehaver efter
at Carsten Sørensen og Olaf
Wulff har overdraget deres
andele af ES Smede- og
Maskinservice ApS til ham.
Olaf fortsætter som konsulent
i virksomheden. Samtidig er
VVS afdelingen og Carsten
Sørensen overgået til VVS Per
Møller ApS.
HSM Industri A/S
Esben Møller (63), der er direktør og ejer af HSM Industri
i Grenaa, har valgt at udvide
ejerkredsen og dermed rykke
et skridt nærmere et generationsskifte. Projektchef Nick
Palk (29) er blevet medejer
af virksomheden, der også
har Esbens tre børn med i
ejerkredsen. Han fortsætter
som direktør og hovedaktionær i virksomheden, der i dag
beskæftiger 190 ansatte.

Iværksætterprisen 2019
Fem Djursland-virksomheder
er blevet nomineret til årets
Iværksætterpris, som Business Region Aarhus står
bag. Temaet for årets pris er
»Kundeoplevelser i verdensklasse«. De fem nominerede
fordeler sig over tre kategorier.
Kategori Bæredygtighed:
Pure Algae Denmark ApS
arbejder på at etablere Danmarks første kommercielle
produktion af tang dyrket i
kontrollerede, landbaserede
anlæg med henblik på at
kunne levere tang i topkvalitet
året rundt.
Seaman ApS har udviklet
og fremstiller bæredygtige
chips ved hjælp af tang, og
chipsene fås i flere forskellige
smagsvarianter.

Nærvarmeværket Amba er et
moderne og miljøvenlig opvarmningsanlæg, der gennem
luft-til-vand-varmepumper
leverer varme til boligejere
uden for fjernvarmeområder
på andelsbasis.
Kategori Livskvalitet:
Nordic Destination v/Thomas
Kjerstein udvikler og udbyder
natur- og madoplevelser for
virksomheder og private.
Kategori Effektivitet:
Dansk Hus & Have Service
ApS har skabt et onlinesystem, hvor private, ejendomsselskaber, boligforeninger, skoler, institutioner og
virksomheder kan indhente
tilbud på løsning af entreprenøropgaver.
I alt 115 østjyske virksomheder meldte sig til konkurrencen, hvor en jury af østjyske
vækstrådgivere har udvalgt
50. De kommer fra hele
Østjylland og står nu foran
et intensivt forløb, inden vinderne kåres den 23. maj 2019
på Sostrup Slot.
Dronningens Ferieby
Scleroseforeningens handicaptilgængelige ferieby er
blevet nomineret til årets
Renover-pris for dens omfattende opdatering i 2015. I begrundelsen for nomineringen
fortæller stifteren, Dansk Arkitektur Center, at projektets
store styrke er den hjemlighed, der gennemsyrer projektet. Normalt, når der bygges
tilgængeligt på et så højt et
plejeniveau, som der er tale
om her, vil en bolig ofte have
et meget institutionelt præg,
hvor talrige hjælpemidler vil
fjerne fokus fra oplevelsen af
hjemlighed. I renoveringen
af Dronningens Ferieby har
der i alle faser af udviklingen og udførelsen været et
stærkt fokus på at skabe en
oplevelse af hjemlighed. Der
er indstillet 157 projekter og
de 4-6 vindere offentliggøres
medio juni.
Seaman ApS
Heine Max Olesen har modtaget Det Danske Gastronomiske Akademis æresdiplom for
sine Seaman Seaweed Chips.
I begrundelsen hedder det
blandt andet at „Chips har et
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meget stort volumen på det
danske marked, men man skal
se langt efter gastronomisk
fornyelse og anvendelser af
nye råvarer. Seaman producerer nu tre slags chips der alle
er baseret på dansk blæretang, som udgør halvdelen af
chippen. Fedtstofindholdet er
30 procent lavere end i andre
chips-produkter. Særligt skal
fremhæves varianten med
blæksprutteblæk og sort peber, som er en krum og smuk
mørkegrøn chip, der har en
fin og afbalanceret havsmag
(af sepia-blæk og salt) og er
porøs og knasende sprød
uden at være hård. Sammen
med den smukt designede og
knitrende papirspose (som er
bionedbrydelig), der understøtter smagsoplevelsen af
en chip, er denne tangchip et
nyskabende og gastronomisk
værdifuldt bidrag til fastfoodsegmentet i dansk dagligvarehandel.“
Ahoot Media
Djurslands Bank A/S og Game
Hub Denmark har i fællesskab
givet studerende og start-up
virksomheder mulighed for
at lave en digital løsning til
møde-booking i banken. Det
blev spiludviklervirksomheden
Ahoot Media der vandt. „Det
er rigtig fedt. Vi arbejder til
dagligt med serious games,
altså læringsspil, så opgaven
har været en helt anden, end
vi er vant til. Erfaringerne fra
hackathon trækker vi helt sikkert med ind i vores udvikling
af virksomheden,“ fortæller
David Recke fra Ahoot Media,
som sammen med Lars
Tornbjerg, Emil Vad og Bo

Michelsen står bag vinder
projektet.
„Vinderen formåede at lave
en løsning, hvor de havde sat
sig ind i bankens design og de
præmisser og udfordringer,
som vi står overfor,“ siger
afdelingsdirektør Thomas
Møller, Djurslands Banks ITafdeling.
Hotel Ebeltoft Strand
Det tidligere Hotel Ebeltoft
Strand er overtaget af folkene
bag restaurant Langhoff &
Juul på Guldsmedgade i
Aarhus. De har netop gen
åbnet hotellet, som de vil
gøre til Danmarks hyggeligste. Samtidig er navnet skiftet
til Langhoff & Juul, Boutique
Hotel & restaurant.
„Vi ønsker med hotellet at
skabe en endnu stærkere
udehjemme følelse hos vores
gæster og tage Langhoff
& Juul oplevelsen til et nyt
niveau,“ fortæller de tre ejere
Jonas Langhoff, Carsten
Lundberg og Søren Stensdal.
Kattegatcentret
Det nystiftede, bæredygtige
danske sportstøjsmærke, Vain
Dane Athletic, der fremstiller
sportstøj af fiskenet og plastik
fra havet, er blevet erhvervssponsor i centret.
”Jeg tog fat i Kattegatcentret
om et muligt samarbejde,
da de i høj grad er opmærksomme på de udfordringer,
livet i havet har som følge
af forurening. Jeg ønsker at
støtte op om det arbejde, der
ligger i at formidle det,” fortæller Tina Søgaard-Pedersen,
som står bag mærket.
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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
Smart Messe
7. april kl. 13:00-18:00, Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde.
Smart Syddjurs afholder Danmarks
første smart messe og sætter fokus på
udnyttelse af digitale teknologier til at
styrke samarbejdet mellem borgere,
virksomheder og det offentlige: Inspiration til arbejdet med Smart City, fokus
på brugen af data både i det offentlige
og det private og rullende workshops
og oplæg om digitale teknologier.
kl.13.30 Nikolaj Sonne fra DR om ”Brugen af data og teknologi i skolerne”
kl.16.30 Anders Lund Madsen fra DR
”Gå ikke i panik, sådan overlever du
den digitale tsunami”
Arr./info: SmartSyddjurs.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
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Vandmanden2075 ApS..............................03.04.2019 0)
HOFFMANS HAVE & MULTISERVICE IVS.0 3.04.2019 0)
GRENAA FORBRÆNDING A/S................ 28.03.2019 1)
BIRKEDAL AGRO ApS............................... 25.03.2019 4)
Underground studio IVS............................. 18.03.2019 4)
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.................................................................... 08.04.2019 1)
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resultater. Der er tre kategorier: Young
Stars, Change the World og The World
is Yours.
Info: facebook.com/ivaerksaetterprisen
Besøg i Nationalpark Mols Bjerge
23. maj 2019 kl. 17:00 Nationalparkbussen kører os ud i den
smukke Park, hvor vi undervejs får en
rigtig god fortælling om historien og
formning af det smukke landskab.
Arr./info: www.businessdjursland.dk
LAG Djursland – Informationsmøde
4. juni kl 17.00-19.00 på Allingåbro
Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro.
Hør hvilke muligheder der er for at
søge tilskud fra LAG Djursland, hvordan de arbejder og
hvilke krav og regler, du skal leve op til,
hvis du modtager LAG/FLAG-tilskud.
Derudover vil der
være rig mulighed for at stille spørgsmål og få lidt individuel sparring på lige
præcis dit projekt.
Arr./info/tilm.: www.lag-djursland.dk /
koordinator@lag-djursland.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
27. juni kl. 08:00-09:30, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
LAG Djursland – Ansøgningsfrist
3. september 2019
Arr./info: www.lag-djursland.dk /
T 2055 3305
Sammen Står Vi Stærkere
17. september 2019 eftermiddag
Kvinder i Ledelse. Mød bl.a. Karen
Hækkerup (tidligere minister og direktør for Landbrug & Fødevarer).
Arr./info: Lederne Kronjylland og
www.businessdjursland.dk
Fælles netværk på Djursland
3. oktober 2019 morgenmøde
Fokus på Djurslands mange gode
lokale netværk. Alle de forskellige
netværk kan noget på hver deres
måde, og i samarbejde kan vi endnu
mere. Derfor inviterer vi alle erhvervsdrivende, virksomheder og allerede
eksisterende netværk til at mødes til et
fælles netværksarrangement. Viden og
inspiration fra bl.a. Lufthavnsdirektør
Peter Høgsberg og Filosof Morten
Albæk.
Arr./info: www.businessdjursland.dk
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ANNA BANG LØBER ApS.........................03.04.2019 4)
HB PRODUCTION ApS..............................03.04.2019 4)
Lajoure IvS..................................................03.04.2019 4)
Martin Haurballe ApS.................................03.04.2019 4)
HJORTBO EJENDOMME ApS.................03.04.2019 4)
Pro-tektive IVS...........................................03.04.2019 0)
SIGNBIZZ IVS.............................................03.04.2019 0)
GOTTLIEB GROUP ApS............................ 28.03.2019 0)
GOTTLIEB AGENCY & MANAGEMENT ApS.28.03.2019 0)
GOTTLIEB PRODUCTION ApS................. 28.03.2019 0)
JGO CONVERTING & TRADING ApS....... 28.03.2019 0)
FAMILIEKRØNIKEN ApS........................... 22.03.2019 3)

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

Ajour
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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

Pedelopgaver

Oprydning
Varepakning

Malearbejde
Håndværkerhjælp

Kantinehjælp

Hjælp ved sygdom

Bilvask

…

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

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

www.mfnorddjurs.dk

