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KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

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

HN Autocenter A/S

Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

Din lokale installatør
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

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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Ingeniør fra Hornslet hjælper kunder over hele
verden med at skabe værdi af digitale data.
Vores ry som danskere
„Det er problematisk, at du bliver
kan blive bedre
skolet i at tænke overordnede
„Vi er gode til at opfinde problemer,
detaljer. Jeg har faktisk altid haft
og du kan også gøre udlandet til
mere fokus på, hvad du kan bruge
et problem, uden at det er det.“
teknologien til – end på teknologien
Den ældste søn, Casper Thrane
i sig selv. Jeg kigger gerne på, hvad
Due, arbejder som træner i esport
der kan komme ud af at kombinere
– Counter-Strike – på internationalt
tingene.“ Mange virksomheder
topniveau og fakturerer gennem
lever i en digital gråzone. „De har
Movata. „Vi har begge hele verden
investeret i programmer og udstyr –
som vores arbejdsplads. Mange
og hvad så?“
danskere er
Hvis nogen
bange for at
med ét produkt
HVORFOR IKKE HELE
arbejde med
også har mange
VERDEN, NÅR DU ER EN
udlandet og
data, kommer
nervøse for beMerete med
DEL AF DEN
taling m.m. Men
idéer til nye
hvorfor ikke hele verden, når du er
produkter. „Det kan eksempelvis
en del af den.“ Og du skal snakke
være et serviceabonnement som
med verden.
diagnosticering af vindmøller.“ Der
„Du kan ikke altid sende en mail
er kæmpe potentiale i at sælge serog regne med, at modtageren
vices på baggrund af data, der kan
forstår det hele. Du skal følge op, og
forudse fejlmuligheder.
I skal tale sammen. Er du bekymret
„Flere af mine kunder er vant til
kun at sælge noget én gang, og kun- for din betaling, kan du også godt
den skal overbevises om potentialet. snakke med kunden om det.“
Merete fortæller, at mens
Jeg skal have det ned i „harehøjde“,
danske varer har et godt ry,
så jeg ikke kun kommer med løsniner vores ry som mennesker
ger – men også argumenter for at
faktisk ikke altid godt.
bruge løsningerne.“
„Danskerne vil have
Strategier for anvendelse af data
verden til at indrette sig
kan både optimere virksomheden
efter dem – og ikke omog bruges til at imødegå interne
omkostninger. „Det handler alt sam- vendt. Vi går lige på folk
og siger ting til andre, der
men om mennesker, og hvordan
er helt uhørt. Vi er ved at
de tænker. Er der problemer, gør vi
miste basal respekt for hindet, vi kan – og lader de andre om
anden, for de ældre og på
resten.“ Jeg ender ofte med at vide
Kæmpe potentiale i data
facebook m.m. Vores
mere om dataene på tværs af en
Merete tager med på IT konferenkultur trækkes i en
virksomhed, end dens ansatte gør.“
cer rundt om – både af interesse
Men digitale løs- retning, andre ikke
og for at møde
ninger og anven- bryder sig om, og
kundeemner.
LIGE NU ARBEJDER
du er bare nødt til
delsen af data
„At banke døre
JEG MEST MED VINDat møde andre,
skal fungere på
ind er ikke mig.
hvor DE er.“
tværs
af
virkJeg går hellere
MØLLE- OG MEDICINAL
somheden. „En
ind ad bagdøren
INDUSTRI MEN LAVER
virksomhed har
for måske at
Mogens Greve,
klare leverancer
falde i snak med
mogens@mercatus.dk
OGSÅ PROJEKTER FOR
imellem teams,
en ny kunde på
og pludselig skal
en konference.“
MÆRSK
et team aflevere
Udgangspunktet
data direkte til et uvant team eller
er, at det er bedst at arbejde med
måske direkte til en kunde.“ På den
data i fredstid uden at være presset
måde er der meget forandringsleaf ydre omstændigheder – udover
delse i den digitale tankegang.
måske en utålmodig ledelse.
Ingeniør Merete Hoe i Hornslet har
arbejdet ved virksomheder som
Vestas, Siemens og B&O med
opbygning af digitale løsninger og
f.eks. diagnosecentre. Drømmen
om at få sit eget levede også, og
for tre år siden gjorde hun alvor
af drømmen og stiftede firmaet
Movata. „Min datter Therese var
ved at være færdig som ingeniør og
fik tilbud om at blive iværksætter,“
fortæller Merete. „Skriv det nu ikke
„for højt“, men godt presset af min
yngste søn, Simon, tog jeg med i
min datters navn og lærte lidt om
iværksætteri.“
Et ApS, en businessplan og et par
computere – så var Merete i gang.
„Det værste der kunne ske, var ikke
så slemt, at det fik mig til at droppe
det. Men skrækken var da, om jeg
kunne skaffe kunderne.“ Hun fik lavet en hjemmeside og fortalte også
om Movata på Linkedin.
„Er data-tossen nu blevet selvstændig,“ sagde folk. „Og så tog de
fat i mig.“ Netværket fungerede, og
det dyrkes fortsat – blandt andet ved
„gå hjem møder“. Merete sidder
også med i bestyrelsen i Djurslands
Bank. „Lige nu arbejder jeg mest
med vindmølle- og medicinalindustri men laver også projekter for
Mærsk.“ Kunderne er fordelt over
hele verden – danske/udenlandske
kunder 50/50.
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For at kunne arbejde anonymt for kunder på
Djursland, ønsker Morten ikke at vise sit ansigt

Langt de fleste
virksomheder er mere
sårbare for utilsigtet
infiltrering end de selv
er klar over.

AT TÆNKE INGEN RISIKO ER DEN

STØRSTE RISIKO
6
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falske partinavn i adressen. „Brubeskytte sig mod det. „Der er flere
En iværksætter i Grenaa vil
ger jeg en næsten identisk mail og
ting ved GDPR, som en del nok ikke
hjælpe Djurslands virksomkalder mig for partiets informationstænker over eller ikke er klar over, at
heder og offentlige myndigchef, kan jeg få masser af oplysninde skal tage højde for.“
heder med at tænke sikkerger.“
Social engineering handler om at
hed i et bredere perspektiv,
narre de ansatte eller få oplysninend de fleste gør det i dag.
To hoteller på Djursland
Fokus er oftest på programmer, ger ud af dem med mulighed for
Med en fortid i hotelbranchen har
at udnytte den viden til skade for
passwords, antivirus og færden
Morten efter opsøgende tilbud og
virksomheden. „Det er vigtigt at
på nettet m.m. „Man investerer i
efterfølgende aftaler også kigget
pointere, at mit arbejde ikke handler
online-delen – og ikke i det mennenærmere på to hoteller på Djursland.
om at udpege enkeltpersoner. Jeg
skelige,“ siger Morten Smedegaard
afdækker mulige „Jeg kom både uanmeldt – og gik
Kjær.
åbenlyst rundt og så mig om. Det er
problemer og
Indtil for nylig
JEG FANDT NOGLE
nemt at skjule sig blandt de ansatte
svagheder m.m.
arbejdede han
SIKKERHEDSBRISTER
og fortæller bag- på hoteller med jævnligt skiftende
som selvstænpersonale.“
efter om mine
dig kundesupVED EN POLITIKER
Han siger, at hvis han kan gå ind
oplevelser. Ud
port konsulent
PÅ CHRISTIANSBORG
på et hotel og få en masse at vide
fra det finder vi
for et stort
om gæsterne, er det lige så alvorligt
sammen ud af,
britisk casino
OG VED TO AF
hvordan vi ruster som hacking. „Og det kan jeg stort
netværk. „Jeg
set alle steder. Det jeg får at vide,
kunden bedst
gav online supREGERINGSPARTIERNE
muligt til at fore- kan jeg så bruge til at finde ud af
port og svarede
endnu mere.“
bygge ubehagelige overraskelser.“
på mail. Det krævede blot internet
En mulighed er også at udgive
og en computer.“ Således har
sig som servicemand for et IT-firma
Sikkerhedsbrister
Morten boet i både Aarhus, Købenog på den måde komme tættere på
ved to regeringspartier
havn, Irland og Grenaa, mens han
sårbart udstyr samt en lang række
Morten arbejder ud fra to forskelarbejdede for firmaet. En vigtig del
fortrolige oplysninger. Det ligger ikke
lige vinkler. „Vi kan enten aftale,
af jobbet bestod i at verificere ID og
i jobbet at afsløre så meget som
at jeg helt åbenlyst bevæger mig
adresser på spillere.
muligt – men at informere om, hvad
rundt og observerer. Jeg kan også
Med indførelsen af EU’s nye
oplysningerne kan føre til. „Det er
komme uanmeldt, uden at nogen
persondata reglementer (GDPR) i
ganske enkelt ikke normalt at træne
2018 er opbevaringen af person- ved, hvem jeg er for at se, hvad jeg
personalet i den slags. Jeg er sikker
kan få at vide om både IT og andre
følsomme data som disse
på at kunne få oplysninger ved alle
ting.“ Han startede så småt op med
nu vigtigere end nogenpå Djursland –
det for et års
sinde før. Morten ser
lige fra Terma
potentiale i at hjælpe tid siden. „Jeg
JEG ER SIKKER PÅ AT
til tømreren og
fandt nogle sikvirksomheder og
KUNNE FÅ OPLYSNINGER
kommunen.“
kerhedsbrister
andre med at
Efter at have
ved en politiker
afdække risici
VED ALLE PÅ DJURSLAND
„testet“ kunden,
på Christiansved social
– LIGE FRA TERMA
udfærdiger Morborg og ved to
engineten en rapport.
ering og af regeringsparTIL TØMREREN OG
„Derefter aftaler
tierne, hvorefter
vi, hvordan jeg
jeg kontaktede
KOMMUNEN
bedst hjælper
dem.“ Et af promed at træne og instruere medarblemerne var domænesikkerhed.
bejderne.“
„Jeg købte et domæne, der
Den forestående ferieperiode
lignede partiets til forveksling, men
sammenligner han lidt med indder manglede et bogstav. Så fik jeg
brudstyvenes juleaften. „Selv om
en inder til at kopiere partiets hjemvi ved det, ser vi hvert år adskilmeside, lægge den over på mit
lige eksempler på „succesfulde“
falske domæne og skrive mig
ulovligheder, hvor det lykkes nogen
selv ind som en af kontaktat udnytte, at ledende medarbejdere
personerne. De troede, at
holder ferie.“
jeg havde hacket dem, da
jeg viste dem mit navn
på siden.“ På samme
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
måde kan der laves
mail med det
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BUSINESS
DJURSLAND

FREMAD

RETTET
BESTYRELSEN FOR
BUSINESS DJURSLAND MED
FORMAND OLE SØRENSEN
I SPIDSEN HAR UDLEDT
KONKLUSIONERNE PÅ DE TRE
DIALOGMØDER, DER BLEV
AFHOLDT I MAJ MÅNED.

Formand Ole Sørensen, Business Djursland

Værdiskabelse
Det, der ligger bestyrelsen mest på
sinde, er at sikre en styrket værdiskabelse for de virksomheder, der
er medlem af foreningen. „Man
skal have noget konkret ud af at
være medlem. Vi skal formå at være
udviklende for de eksisterende virksomheder i foreningen og inspirere
til udsyn og vækst. Men samtidig
vil vi gerne være en „plantesæk“
for morgendagens virksomheder.
Vi skal skabe et medlemsrum med
relevante fordele for medlemmerne“
konkluderer formanden. „Vi ønsker
en forening for hele erhvervslivet,
hvor man også mødes til forskellige debatarrangementer ude i de
enkelte virksomheder.“
Interesseorganisation
Som hidtil skal foreningen ifølge
Ole være en samlende erhvervsog interesseorganisation for hele
Djursland. „Det skal ske i et tempo,
hvor medlemmernes økonomi og
ambitioner følges ad. Vi skal være
det brede Djurslands talerør, der
også politisk arbejder for medlemmerne. Vi vil stå for et endnu bredere samarbejde med kommuner,
erhvervsfremmesystemet og den
offentlige erhvervsservice. Vi ønsker
os også et tættere samarbejde med
de lokale folketingspolitikere.
Ambition er at opbygge et Business Djursland, medlemmerne er
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Annonce

stolte af, og som skal bistå med at
brande det gode og vækstorienterede erhvervsliv på Djursland.
Foreningen skal være bannerfører
for erhvervslivet i forhold til kommunerne og være med til at synliggøre,
at virksomhederne er fundamentet
for at udvikle lokalsamfundet og
hele Djursland. Vi vil være nærværende, dynamiske og samlende.
Anden økonomi
Den samlede bestyrelse har frasagt
sig honorar for arbejdet, og der
ansættes ikke her og nu som oprindeligt planlagt en fuldtids erhvervs
konsulent, konkluderer formanden.
„Vores ambitioner om ansættelse
af en erhvervskonsulent, til at føre
en mere lokalforankret tilgang til forretningsudvikling af virksomhederne
på Djursland ud i livet, kan ikke
realiseres, alene med den nuværende økonomi. Vores dialogmøder
har bekræftet vores antagelse af,
at en fuldtidskonsulent er den rette
vej fremad, men vejen til målet må
gentænkes. Derfor er der også basis
for at justere de kontingentsatser,
der blev vedtaget på den sidste
ordinære generalforsamling.“
Bestyrelsen har efter redaktionens
afslutning på dette magasin afholdt
en ekstraordinær generalforsamling den 3. juni, hvor fremtiden for
foreningen er blevet afgjort.
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Mercatus Reklamebureau, udgiver af Erhverv Djursland, besøgte på
den årlige studietur i maj Djurslands kommende grænseby Halmstad. Ud over sparring med lokale kommunikationsvirksomheder
blev konkrete Djursland-samarbejdsmuligheder for virksomheder i
Halmstad-området efterforsket.

GØR SOM

KITE-KALLE

„Når livet giver dig citroner, så lav lemonade,“ siger et gammelt
ordsprog, og netop sådan ser Kalle Svensson på sine nye potentielle
konkolleger, der kan komme med den nye færgerute.
„Jeg er ved at undersøge, hvordan
man vil kunne forlænge de oplevelser, jeg kan tilbyde med noget
tilsvarende på den anden side af
Kattegat. Den nye færgerute åbner
for nye områder og pakkeløsninger,
som jeg ser som en udviklings
mulighed.“
Kalle Svensson driver sin forretning fra Halmstad og har også
lokationer i blandt andet Göteborg,
Varberg og Falkenberg. Hos ham
kan enhver action-glad turist kitesurfe, prøve kræfter med Stand Up
Paddling og/eller hoppe i sadlen på
en Fatbike. Fatbikes er det nyeste
tiltag og har på et år overhalet de
andre tilbud inden om.
„Det er ekstremt populært at køre
på Fatbike. Her kan alle være med,
og turen på stranden er unik, fordi
det ellers er nærmest umuligt at
cykle i sandet. Med de tykke hjul,
vil cyklen bare fremad, og det vil
turisterne også. På et år er Fatbikes
gået fra at være en stor og lidt risikabel investering til det største marked
i min forretning, og jeg ved, at de
også er glade for at cykle og nyde
naturen i Danmark.“

oplevelserne, som mine kunder
efterspørger. Jeg er allerede i gang
med at undersøge mulighederne for
et samarbejde med Stena Line og er
meget åben for at samarbejde med
virksomheder på Djursland, der hvor
vi kan komplimentere hinanden.“
Grenaa-Halmstad er en mulighed
for at kickstarte potentialet, der ligger i at være en grænseby til et nyt
og stort marked, som vi i forvejen
kender så godt. Over 11 tusinde
danskere har sommerhus i Sverige,
og med den nye færgerute øges

potentialet for at få flere svenskere
på djursk jord også.
„Det skal være let og snapt
for kunderne, at komme af og på
færgen, hvor de kan fortsætte deres
oplevelse på den ene eller anden
side. Hvis vi er flere om at samarbejde, vil det tiltrække flere totalgæster, som vi kan servicere og få
glæde af på begge sider.“
Louise Laustsen, louise@mercatus.dk

Kickstart potentialet
I farvandet på den nye
færgerute mellem
Grenaa og Halmstad, der åbner i
starten af 2020,
ligger mulighedernes land. Et land,
som iværksætteren Kalle er
klar til at erobre.
Han kan sagtens
se, hvordan oplevelserne kan
forlænges.
„Jeg arbejder
meget i pakke
løsninger og det
tiltaler mig, at man
med en rejse over
Kattegat kan forlænge
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2019

Kalle Svensson, Kite-Kalle

Grenaa-Halmstad
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Marketingchef Andrea Hanné og CEO Elisabeth Haglund, Hotel Tylösand

TYLÖSAND HAR

GRÆNSESAMA
Hotel Tylösand i Halmstad er
klar til at åbne dørene for nye
samarbejder. Det bliver muligt med
den nye færgerute mellem Grenaa
og Halmstad, der åbner i starten af
2020.
„Vi har store forhåbninger til den
nye trafikale forbindelse mellem
Danmark og Sverige, som kan
udvide vores strøm af danske
besøgende, der nu især kommer
fra Københavnsområdet,“ fortæller
CEO Elisabeth Haglund, som står i
spidsen for hotellet. Et hotel, der tilbyder spaophold, koncertoplevelser,
konferencefaciliteter, har Sveriges
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Grenaa-Halmstad

dan Halmstad og hotellet kan drage
nytte af den nye transportmulighed.
„Det vil nok være en barriere for
nogle konferencearrangører at få
overtalt deres deltagere til at krydse
Kattegat for at deltage i en konference, men kan de nu eksempelvis
afholde en del af den ombord på
færgen, så åbner det helt nye døre,“
siger Elisabeth Haglund.
Udnyt fordelene på Kattegat
Foruden at bruge sejletiden effekI stedet for, at være opsat på at gøre
tivt, passer den
rejsetiden så
nye transportkort som mulig,
KAN DE NU
form også ind i
kan passagetendensen om
rerne ombord på EKSEMPELVIS AFHOLDE
at vælge et grønden nye færgeEN DEL AF KONFERENCEN
nere alternativ.
rute bruge tiden
Det uddyber Eliså effektivt som
OMBORD PÅ FÆRGEN, SÅ
sabeth Haglund:
muligt. Det er en
„En af de
tanke, Elisabeth
ÅBNER DET HELT NYE DØRE
store fordele,
Haglund har
vi ser ved Halmstad-Grenaa ruten,
med i sine overvejelser om, hvorstørste kunstgalleri og ligger ved en
af landets bedste golfbaner samt
klods op ad stranden.
„Samtidig vil vi også have mulighed for at anbefale vores lokale
konferencegæster at udvide horisonten og kigge mod Danmark med en
færgebillet til Grenaa.“
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ARBEJDER I SIGTE
er, at vi sammen kan flyve mindre
ved at sejle mere. Det er også et
argument, der taler til vores gæster
og ind i den grønne bølge, der er i
gang.“
Udsigt til flere besøg
Det er et faktum, at Halland og
Djursland kan sammenlignes med
flere attrationsfaktorer: Kystnærhed,
naturskønne omgivelser, mange
transportmuligheder og en enorm
turisttilstrøm i højsæsonerne.
Elisabeth Haglund mener, at de kan
udnyttes i et samarbejde mellem
Halmstad‘ske og Djurske hotel- og
konferenceudbydere.
„Mange af vores konferencearrangører søger skiftevis nye rammer til
at afholde deres arrangementer. Jeg
kan sagtens forestille mig, at Hotel
Tylösand får et tæt samarbejde med
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formidler vores svenske budskaber
virksomheder på Djursland, der
og DNA, så danskerne får samme
ligner os. Vi kan udvide vores repeforsmag og
toire og samoplevelse som
men skabe en
JEG KAN SAGTENS
svenskerne før,
større forretning
FORESTILLE MIG, AT
under og efter
på tværs.“
de har besøgt
HOTEL TYLÖSAND FÅR
os.“
Vi måste synas
ET TÆT SAMARBEJDE
Tylösand har
I så stort et
blandt andet
foretagende
MED VIRKSOMHEDER PÅ
succes med at
som Tylösand,
bruge de sociale
er der en klar
DJURSLAND
medier som
linje og et fokus
Facebook og Instagram aktivt til at
på at skabe opmærksomhed og god
tiltrække og fastholde deres målkommunikation, der målretter sig
grupper. Det er især et område, som
publikum. I den interne marketingAndrea Hanné overvejer at udvikle
afdeling sidder Andrea Hanné med
mod det danske marked.
fingeren solidt plantet på pulsen.
„Vi må være synlige i Danmark,
især med det nye marked, der er
Louise Laustsen, louise@mercatus.dk
i sigte med færgen. Vi har særligt
fokus på, hvordan vi omsætter og
Grenaa-Halmstad
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TANKER OM LIVET VAR

VEJEN TIL
DRØMMEN
Der skulle et livs
bekræftende skub til før
motorcykeldrømmen nu
er gået i opfyldelse.

Ariel Square Four 1000
Produktion: 1954
Topfart:
170 km/t
Teknik:
997 cm3
4 cylindre i kvadrat
40 hk
193 kg

Da et lægebesøg i 2018 afslørede
en plet på lungen, satte det gang
i nogle dybere overvejelser. Henrik Andersen i Grenaa har et godt
arbejdsliv og ejer og driver byens to
pølsevogne samtidig med, at han er
pædagogmedhjælper ved døgninstitutionen Grenen. I mange år havde
han også gået med drømmen om
en Ariel motorcykel. Men den slags
kommer yderst sjældent til salg, og
de par stykker, han havde set, var i
dårlig stand og kostede kassen.
Men pletten på lungen fik Henrik
til at tænke det værste og dreje på
gashåndtaget. „Skulle jeg dø, ville
jeg i hvert fald først have opfyldt
den drøm,“ fortæller Henrik. Der
blev sendt en efterlysning ud på
et motorcykelforum, og tre dage
senere ringede Jørgen Andersen
fra Grindsted. „Jeg havde i mellemtiden været til scanning i Randers,
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Bilen & Bossen

og heldigvis skyldes pletten blot
eftervirkningerne af en lungebetændelse.“ Jørgen og Henrik handlede i
december 2018. „Den er i rigtig fin
stand, og jeg fik min første tur i går,
hvor jeg kørte den til synshallen.“
Kostede kassen i 1954
Motorcyklen var hurtigere end alle,
men kostede kassen. „Den blev
brugt af politiet rundt om i Europa
og af dansk politi fra 1956 til 1966.
Men kun meget få private havde
råd til at købe den.“ En af dem var
arbejdsmand Holger Vestergaard i
Thisted, som ifølge registrerings
attesten købte den i maj 1954. Der
har været yderligere fire danske
ejere, inden maskinen nu er endt i
Grenaa.
En af de tidligere ejere er formanden for Ariel klubben, Henrik Larsen.
„Han har fortalt, at der er 13 stk. af

denne model i landet.“ Det var ham,
der på et tidspunkt satte motorcyklen 100 procent i stand for en af de
øvrige ejere. Med en enkelt undtagelse er alt originalt. „Der var et
generelt problem med den originale
oliepumpe, så den er skiftet ud med
en nyere og bedre.“
Der blev også lavet en 350’er og
en 500’er. „Men englænderne var
bare bagud med mange ting og blev
overhalet indenom. Derfor overlevede Ariel ikke.“ Inden vores snak,
havde Henrik i dag meldt sig ind i
Ariel klubben. „Jeg har yderligere
tre motorcykler med plader, og en
BSA i en papkasse skal nu sættes i
stand. Derfor har jeg for nylig også
meldt mig ind i BSA klubben. Som
klubmedlem får du adgang til masser af viden.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Tæt på en million turistovernatninger
DJURSLAND Feriehusene på Djursland har i
2018 præsteret næsten 1 mio. overnatninger.
Derfor har de to Djursland-kommuner sammen
med VisitAarhus, Kyst- og naturturisme (tidl.
Destination Djursland) afholdt et informationsmøde for sommerhusejere for at sætte fokus på
nye muligheder og betydningen af udlejning af
sommerhuse.
Med fusionen mellem Destination Djursland og
VisitAarhus er der basis for en større tiltrækning
af udenlandske turister. „Ambitionen er at skabe
større vækst i Aarhusregionen end i Danmark
generelt,“ udtaler vicedirektør Flemming Rasmussen, og her er overnatningskapacitet en nøgle
faktor, for uden senge ingen turister.
Turismen på Djursland skaber grundlag for en betydelig omsætning og beskæftigelse. De seneste
opgjorte tal fra 2016 viser, at omsætningen fra turisterne på Djursland udgør mere end 2.3 mia. kr.
om året og skaber cirka 3.200 årsværk i butikker,
restauranter, forlystelser og overnatningssteder.

Bliv skov- og landskabsingeniør
i Auning
DJURSLAND Skovskolen, der holder til i Nødebo
på Nordsjælland, har fået godkendt, at 35 nye studerende årligt kan starte på uddannelsen på Djursland.
„Vi vil dublere den nuværende skov- og landskabs
ingeniøruddannelse,“ fortæller Thomas Færgeman,
forstander på Skovskolen. Dermed får alle studerende, uanset studiested, en mellemlederuddannelse, hvor de lærer om både løvtræ og nåletræ,
om produktionsskovbrug og natur, biodiversitet,
friluftsliv og alt det andet, uddannelsen indeholder.
„I dag optager vi 55 i Nødebo, og planen er fremover at optage i alt 80, fordelt med 45 i Nødebo
og 35 i Auning.“
De ekstra studerende på Skovskolen i Auning
giver behov for flere bygninger. Der skal derfor
opføres tre nye undervisningslokaler, og der skal
bygges kollegieværelser.

Over 600 deltagere på Smart Messen
RØNDE Syddjurs Kommunes første Smart
Messe med fokus på digitalisering og datadrevet
udvikling var et tilløbsstykke. Over 600 deltog
– herunder borgere, 200 skoleelever, 21 virksomheder, medarbejdere fra 25 kommuner, interesseorganisationer og politikere.
„Det er flot at se, at vi i Syddjurs Kommune kan
konkurrere med de større kommuner om arrangementer inden for digitalisering. Faktisk er Smart
Messen det største event i Internet Week Denmark. Messens succes har også været afhængig
af det stærke fællesskab, der er i Syddjurs,“ slår
borgmester Ole Bollesen fast.
Messen og workshops var opdelt i fire hovedtemaer: Mobilitet, Velfærdsteknologi og Sundhedsinnovation, Borger til Borger og Skole og
Uddannelse. Inden for hvert af temaerne blev
der afviklet faglige workshops med deltagelse af
virksomheder og medarbejdere fra en lang række
kommuner.

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2019

Noter

13

VIL HELT I FRONT MED

GRØN ENERGIPRODUK
rer varmeværket som first mover.
Varmeværket har netop indviet sit
„Vi er blandt de første med så stort
andet anlæg med solvarmepaneler,
et anlæg, og har store forventninger
så det nu i alt råder over 32.700 m2,
til både at kunne levere grøn varme
der kan levere 10% af det samlede
og til at opnå betydelige besparelvarmeforbrug på årsbasis. Det
ser. For eksempel opnår vi 25%
betyder at omkring 550 husstande
længere levetid på vores fliskedler,
opvarmes ved ren solenergi. „Med
ligesom vi har kunnet nedlægge
det her tiltag er vi klart i top fem
nogle af de gamle store oliekedler,
i hele landet,“ fortæller direktør
der skulle holdes klar til drift.“ Også
Søren Gertsen fra varmeværket.
kombinationen
„Det betyder, at
af solenergi og
vi hen over somMED DET HER TILTAG
varmepumper
meren helt kan
ser Søren som
stoppe vores
ER VI KLART I TOP FEM I
et teknisk ideelt
ene fliskedel og
HELE LANDET
match.
køre den anden
Det nye tiltag
helt ned på minier VVM godkendt, færdigprojekteret
mal ydelse,“ forklarer han. Værkets
grønne ambitioner stopper imidlertid og afventer endelig politisk tilsagn.
„Vi håber at kunne starte byggeriet
ikke her.
i juli måned, og at vi er klar til at
sætte varmepumperne i drift med
Kæmpe varmepumper
Selvom de to kedler fyrer med certi- udgangen af første kvartal til næste
ficeret flis fra bæredygtige skovbrug, år.“
der for 90 pct.‘s vedkommende
Det kan betale sig
hentes helt lokalt, vil der være god
De markante investeringer varmeøkonomi i at finde et andet grønt
værket har præsteret de senere år,
alternativ, så kedlerne kan slukhar vist sig at have positiv effekt,
kes hele sommeren. „Vi har derfor
ikke alene miljømæssigt, men også
besluttet at opføre en ny hal med to
økonomisk. „På fem år kommer vi til
meget store luft til vand varmepumat have investeret 250 mio. kr., men
per, der skal supplere solvarmen
det er tydeligt,
og levere varmt
at vores retning
vand til solpaDE SIDSTE TO ÅR HAR
har haft effekt.
nelernes nye
VI KUNNET NEDSÆTTE
De sidste to
4.500 m3 store
år har vi kunakkumuleringsFORBRUGSPRISERNE MED
net nedsætte
tank.“ Teknikken
15 MIO. KR. OM ÅRET
forbrugspriserne
virker helt som
med 15 mio. kr.
i de mange luft
om året og er blandt de 10% billigtil vand varmepumper, der er opsat
ste varmeværker i landet.“
i mange private husstande, bare i
Direktøren tildeler bestyrelsen
meget større målestok.
for værket en god del af æren. „Der
Søren fortæller videre, at værkets
står en visionær bestyrelse bag de
beliggenhed på den gamle BASF
grønne tiltag, og der er en stærk
industrigrund, gør den investering
grundholdning om, at det skal give
yderligere attraktiv. „Da vi købte
mening, det vil sige være billigt for
arealet, fik vi samtidig råderet over
forbrugerne.“
den markante strømkapacitet, der
„Vi har et meget stærkt set up, og
allerede var på grunden. Og med et
det er lidt ærgerligt, at det ikke bliver
anslået årsforbrug på 4 mio. KwH
køber vi strømmen billigt på langsig- sagt højt nok, for det er et godt
argument for tilflytning til området,“
tede kontrakter.“
slutter han.
Teknik kobler
grønne energikilder
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
Idéen med at anvende meget store
varmepumper til fjernvarme, place-
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Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk

TION

Kombination af tre forskellige
grønne energikilder, vil gøre Grenaa
Varmeværk til ren miljø-duks og
placere det som pioner i ansvarlig
energiproduktion.
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På værkstedet ved Kattegat Teknik
er tonen blandt medarbejderne
åben og humoristisk. 18-19 mand
tæller direktør Jørgen Kroer, og
heriblandt er Henrik Kristensen,
som i 11 år har været ansat i
småjob på stedet.

SMÅJOBS

SKAL GAVNE,

besidder en særlig viden og kun„Henrik styrer selv sin arbejdsgang,
har sit eget værksted samt en værdi- nen om aktuatorer, der eksempelvis
bruges som åbn/lukke mekanisme i
fuld erfaring og knowhow. Han glivinduer, og som
der helt naturligt
han beskæftiger
ind i hverdagen,
HAN ER IHÆRDIG OG
sig med 19 timer
hvor det ikke er
om ugen.
altid, vi får hilst
IKKE EN, JEG BEHØVER
„Dengang
på hinanden
vidste jeg, at
med mere end
BEKYMRE MIG OM
Henrik levede
et vink i løbet af
med en enkelt skavank, der gjorde,
ugen. Han er ihærdig og ikke en, jeg
at han af og til måtte melde sig syg.
behøver bekymre mig om.“
Siden er der desværre kommet et
I sin tid blev Henrik ansat i en
par flere til, og i dag er han ansat i
fuldtidsstilling som almindelig lønen fleksjobordning. Men det er ikke
modtager. Jørgen Kroer købte ham
sammen med et projekt han overtog noget, der betyder noget for os i
hverdagen.“
fra Dynax International. Henrik
Indstilling og moral
Henrik Kristensen satte
sig ikke hjem og trillede tommelfingre,
da han fik nedsat
sin arbejdsevne.
„Jeg er overbevist om, at
man bliver mere
syg og sur ved at
gå derhjemme.
Min identitet er
ikke, at jeg er

IKKE BEKYMRE
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forsøger at komme ham i forkøbet,
fleksjobber. Jeg kan lide at arbejde
hvis jeg kan se, at der vil være nogle
og vil fortsætte, så længe jeg kan.“
maskiner eller redskaber, som vil
Og denne indstilling er en, Jørgen
kunne hjælpe ham.“
og Henrik er enige om.
„Henrik kan administrere og prioGiv en chance
ritere sin arbejdstid, uden jeg skal
Jørgen Kroer tror på, at det lykkes
bekymre mig om, om han får løst
med småjobs, når begge parter er
opgaver ordenligt og til tiden. Hans
villige.
arbejdsmoral er høj, og det skal den
„Det er ikke alle og enhver, der
også være, hvis et gensidigt samarkan komme ind og varetage et job
bejde skal lykkes.“
hos os. Jeg giver gerne alle menJørgen Kroer har gennem tiden
nesker en chance, men de skal også
haft mange ansatte, som har været
give noget til gengæld. Henrik og
i virksomhedspraktik, arbejdsprøvArne Glerup, som også arbejder her
ning, fleksjob eller andre småjobs,
i et fleksjob, har
og han er hurtig
været gode til
til at afkode, om
VI HAR EN ÅBEN
at træde til på
det bliver en
hver deres
succes eller ej.
DIALOG OMKRING, HVAD
områder.“
Han har også
Arne
selv investeret i
DER SKAL TIL FOR AT FÅ
Glerup
medarbejderne,
startede
når de har særHVERDAGEN TIL AT GLIDE
hos
lige behov for at
Kattegat Teknik i starten af
kunne udføre arbejdsopgaverne.
nullerne. Siden har han trappet
„Vi har en åben dialog omkring,
ned og arbejder nu 10 timer om
hvad der skal til for at få hverdagen
ugen.
til at glide. Jeg forventer, at Henrik
„Arne holder orden på værkeksempelvis fortæller mig, hvis
stederne, og jeg kan regne med,
der er noget særligt værktøj eller
at han leverer et godt arbejde i
inventar, han har brug for, og jeg

den tid, han er her. Den tillid er vigtig og gør, at småjobs overhovedet
er en mulighed her.“
Jørgen overvejer at få en småjobber ansat til at vikle de emner, som
Henrik bruger til aktuatorerne.
Louise Laustsen, louise@mercatus.dk

Direktør Jørgen Kroer, fleksjobbere Arne Glerup og Henrik Kristensen, Kattegat Teknik
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Norddjurs var tovholder
på kåring og fejring af
Iværksætterprisen 2019,
som er sat i verden af
Business Region Aarhus.
Formand for samarbejdet og
borgmester i Norddjurs Jan
Petersen var begejstret for
energien og potentialet hos
iværksætterne.

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
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med rødder langt tilbage i tiden.
Brohoved til Silicon Valley
De herskabelige saloner på Sostrup
Sostrup føjer sig til rækken og er et
En del af programmet var et indlæg
Slot summede af et virvar af nofint eksempel på, at historiske ramaf den østjyske tech-milliardær
minerede iværksættere og erfarne
mer kan fungere godt om moderne
Benny Madsen, der bor i Californien,
erhvervsfolk, der sammen med tre
events.“
som fortalte om potentialerne i at
overdommere skulle finde vindere i
etablere sig i Silicon Valley. Busihver af kategorierne Bæredygtighed,
Udbytte for alle
ness Region Aarhus har igangsat
Effektivitet, Livskvalitet og TechProjektledelsen af arrangementet
et arbejde for at etablere en direkte
specialprisen. „Norddjurs er en del
var i år lagt i hænderne på Norddjurs forbindelse, så det bliver nemmere
af landets største vækstområde
Kommune, der har brugt mange
at få kontakt med potentielle samaruden for hovedstadsområdet,
kræfter på at
bejdspartnere, og på at etablere sig
og iværksætvidereudvikle
der. „Vi skal skabe let adgang til det
terne har stor
VI HAR HAFT HØJE
arrangementet.
udviklingsmiljø og bringe os selv i
betydning for
AMBITIONER, FORDI DET
„Vi har haft høje
spil,“ forklarer Jan Petersen om bagdynamikken. De
ambitioner,
fordi
grunden for initiativet.
skaber 4.000
ER VIGTIGT AT HAVE
det er vigtigt at
Helt lokalt ser han også mulighejob om året i
FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTERI
have fokus på
der. „Det kunne måske være noget
Østjylland og er
iværksætteri,“
for vores talentfulde spiludviklere i
i høj grad med
fortæller Jan Petersen og nævner
Game Hub Denmark. Det er en god
til at give værdi. I kommunen har vi
som eksempel, at det i år har været
vej ud af kravlegården og videre.
flere styrkepositioner og naturlige
en hjørnesten, at de virksomheder
Men også indenfor fødevareinduforudsætninger, blandt andet inden
strien, hvor vi er meget stærke,
for fødevarer, hvor Nordisk Tang tidli- som „blev stemt hjem“ tidligere i
forløbet, også
kunne der være
gere har vundet prisen,“ pointerer
skulle have
stort potentiale,
Jan Petersen.
VI SKAL SKABE
udbytte af deres
for der foregår
deltagelse. „Alle LET ADGANG TIL DET
en kolossal innoSmukke rammer
50 deltagende
vativ og teknoSostrup Slot har dannet en anderUDVIKLINGSMILJØ OG
virksomheder
logisk udvikling i
ledes og inspirerende ramme for
BRINGE OS SELV I SPIL
har været igenCalifornien, som
Iværksætterprisen, og ikke mindst
nem et udvikvi har en vital
de grønne omgivelser og rekreative
interesse i, at være med i,“ slutter
miljøer omkring slottet har ifølge Jan lingsforløb, som de har haft udbytte
af, særlig i form af netværket til de
han.
Petersen været med til at inspirere
øvrige iværksættere. På den måde
og give tankerne frit løb hos deltagerne. „Norddjurs har mange slotte, er de alle sammen vindere, også de
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
der ikke endte på præmiepodiet.“
herregårde og lignende byggerier

VI SKAL DYRKE OG FEJRE

IVÆRKSÆTTERNE
Samarbejde giver værdi
Kommunaldirektør Christian Bertelsen fra
Norddjurs Kommune var også yderst tilfreds
med Iværksætterprisen 2019. „Det har været
en fornøjelse at opleve den energi og entusiasme, som alle deltagerne har lagt for dagen. At samarbejde på tværs, skabe netværk
og forbindelser giver mening på så mange
planer indenfor iværksætteri, og jeg er stolt
af, at Norddjurs og Business Region Aarhus
har skabt et arrangement som dette.“
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Direktør Karin Buhl Slæggerup, Fregatten Jylland

Fregatten Jyllands nye direktør ser

med turisme.“ I 2011 tog Karin en masteruddannelse i
tværmedial kommunikation.
Der har også været tid til frivilligt, humanitært arbejde, deltagelse i netværk – i en periode som formand
for ErhvervsKvinder Aarhus. „Mens jeg gennem syv år
var frivillig PR ansvarlig for Vilhelmsborg Festspil, var
der en advokat, der fik mig med på en post som delegeret i Aros Forsikring. Det er jeg stadig.“
Uanset det travle liv har familien altid 1. prioritet
– manden Christian, der arbejder på en robotfabrik i
Karin Buhl Slæggerup overtog 1. februar direktørposten
Malling og sønnen Emil, som er i gang med studenterpå Fregatten Jylland. Sammen med mand og søn har
eksamen. „Jeg læser en del skønlitteratur og er god til
hun gennem de seneste 20 år ofte besøgt Ebeltoft
at bruge sommerhuset, så der også kan blive koblet fra
under opholdene i familiens sommerhus ved Boeslum
– og hentet ny energi.“
Strand. „Det er tydeligt at mærke, at der blæser nye
Familien har ingen aktuelle planer om kaste fortøjninvinde i Ebeltoft,“ siger Karin. „Vi skal også turde støtte
gerne i Aarhus for at rykke nærmere på Ebeltoft. „Jeg
op om det lidt skæve uden at gå på kompromis med
har mit netværk i Aarhus og kan
fregattens dna.“ Lige nu er der
godt få øje på muligheder i det
fuldt fokus på udviklingsplaJEG ER SIKKER PÅ OGSÅ
i forhold til mit nye arbejde.“ I
nen for fregatten. „Sammen
tankerne om fregatten indgår
med kommunen må vi se på,
PRIVAT AT KOMME TIL AT
nemlig også at kigge på mulighvordan vi tænker fregatten ind i
heder og samarbejder hen over
byens udvikling.“
BRUGE MEGET TID I EBELTOFT
kommunegrænsen. „At to unge
OG NATIONALPARKEN
fra Aarhus har overtaget Hotel
Vand og kultur har
Ebeltoft Strand må vi også se at
også høj prioritet
få noget samarbejde ud af.“
Efter gymnasiet var det farvel til hjembyen Oksbøl og
Formen holdes ved lige med fitness og gåture. „Jeg
goddag til mange forskellige steder og job rundt om i
kan godt lide at være i nærheden af vandet. Det har
landet. „Jeg har arbejdet i en produktions- og i en eksbare noget magisk over sig.“ Kulturen i Aarhus har høj
portvirksomhed, i IT-branchen og i finanssektoren – og

gerne endnu mere samspil mellem
fregatten og Ebeltofts udvikling.
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FREGAT OG LANDKRABBER PÅ

FÆLLES KURS
af grænser.
„Du skal hele
tiden holde
gryden i kog,
kommunikere og
fortælle de gode historier. Det arbejder vi også på her i
Kommuniker og fortæl gode historier
Ebeltoft.“
Seneste to job forud for det nye i Ebeltoft var partnerI maj 2018 kom Karin med i Fregatten Jyllands bestyskabs- og udviklingschef for Aarhus 2017 og derefter
relse, og en henvendelse fra Odense førte samme år i
sekretariatschef for HCA Festivals i Odense. „Da jeg i
februar til jobbet som sekretariatschef i H.C. Andersen
2015 kom med i Aarhus 2017 lå meget allerede fast, så
Festivals. „Det er lidt á la Aarhus Festuge, hvor jeg var
mit job handlede meget om at fundraise bagud til ting,
med til at lave mere langsigtede
der var besluttet.“ På trods af
planer og dermed også fundraiden jyske beskedenhed, lykkes
DU SKAL HELE TIDEN
sing.“
det alligevel at få et bekræfPå de normale arbejdsdage
tende nik til, at Karin er nogenHOLDE GRYDEN I KOG,
startede togturene fra Aarhus
lunde tilfreds med sin indsats
og resultatet i Aarhus. „Det var
KOMMUNIKERE OG FORTÆLLE kl. 7, og toget landede igen i
Aarhus kl. 17. „Undervejs blev
et stort mål og et gigantisk pres,
det så til 2x1,5 timers arbejde,
DE GODE HISTORIER
hvor jeg dog ikke har fortrudt
så Odense var faktisk ikke
ét sekund. Ved ansættelsen var
særlig langt væk.“
målet at skaffe 80 mio. kroner. Det blev senere revideMen pludselig kom fregatten sejlende, og Karin var
ret til 90 mio., og vi landede på 100 mio. Men jeg havde
ikke i tvivl om, at hun gerne ville med om bord.
jo også et ufatteligt dygtigt team og et super program.“
I forhold til virksomhedernes store sponsorater blev
der gjort meget ud af at få fortalt historierne om 2017
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
værdierne i forhold til de enkelte virksomheder. „Jeg
har altid meget fokus på marketing, kommunikation og
til en vis grad også salg – nemlig salg af budskaber.“
Det handler meget om at skabe partnerskaber på tværs
prioritet, og det får den også i Ebeltoft. „Jeg er sikker
på også privat at komme til at bruge meget tid i Ebeltoft og nationalparken. Måske vi på fregatten også skal
til at bruge rummene til foredrag og koncerter m.m.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2019

Personprofil

21

Aarhus Airport A/S

Peer H. Kristensen (49) er
tiltrådt som direktør i Aarhus Airport. Han kommer
fra en stilling som direktør i
VisitAarhus, og han sidder
desuden med i Det Nationale Turismeforum. Peer har
været en del af lufthavnens
bestyrelse siden 2015, og han
har afløst Peter Høgsberg på
direktørposten.
Peter Volquards Ekstrøm,
der er valgt som ny bestyrelsesformand efter Torben
Boldsen, udtaler: „Peer er
stormester i strategiske partnerskaber. Med dyb indsigt
i turisme, solidt forretnings
udviklingsgen og fokus på
international tilgængelighed
er han den helt rette til at udmønte vores visioner for lufthavnen. Aarhus Airport skal
være en international lufthavn,
og derfor skal vi tiltrække de
luftfartsselskaber, der kan
drive den ventede vækst og
sikre den nødvendige udvidelse af rutenettet. Jeg har
fuld tiltro til, at lufthavnens
nye direktør har kapacitet til
at eksekvere strategien og få
forretningen op at flyve.“
DI Østjylland
Der var genvalg over hele
linien på DI Østjyllands generalforsamling, og dermed
er der stadig to Djursland
medlemmer af bestyrelsen,
der består af:
CCO Anders Strange (Formand), Aart Architects Aar
A/S, kommunikationsdirektør
Kasper Ibsen Beck (næstformand), Arla Foods Amba,
adm. direktør Morten Sæderup Nielsen (næstformand),
AVK International A/S, adm.
direktør René Hougaard
Brund, Scanpan A/S, adm.
direktør Lars Brunsø, Akva
Waterbeds A/S, direktør Jens
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Egdal, Virksomhed: Rambøll
Danmark A/S, senior vice president Morten Halskov, Terma
A/S, direktør Peter Jonas
Høgsberg, partner Claus Berner Nielsen, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab og adm.
direktør Preben Rasmussen,
Skovby Møbelfabrik A/S.
SuperBrugsen Kolind
Bjarke Mikkelsen (30) er
tiltrådt som brugsuddeler i SuperBrugsen Kolind. Han kommer fra en lignende stilling
i Vodskov og han har afløst
Jørn Schmidt på posten.
Glasmuseet Ebeltoft
Direktør Bjarne Bækgaard,
Bækgaard & Co er indtrådt
i bestyrelsen for Fonden
for moderne international
Glaskunst, som er fonden
bag Glasmuseet Ebeltoft. De
øvrige medlemmer af bestyrelsen er Henning Kovsted,
direktør Jan Frandsen, Schjerning Farver A/S, glaskunstner
og kurator Susanne Jøker
Johnsen, glaskunstner Tobias
Møhl og direktør Anne Bjerrekær, Det Grønne Museum.
Sparekassen Djursland

Kort & Dokumentar
Filmskolen
Barnaby Stig Swann Pedersen
er tiltrådt som kreativ direktør for Kort & Dokumentar
Filmskolen, der er Danmarks
største privatejede filmskole
og ligger i Det Danske Filmstudie på Blomstervænget i
Lyngby. Barnaby driver i øvrigt
virksomheden Swann Pro Motion med afdelinger i Kokkedal
og Bogens på Mols.
Rotary Grenaa Erhvervslegat

Ny Malt
Anne Märcher er tiltrådt som
kommunikationsansvarlig
for Maltfabrikken. Hun har
siden 2013 haft en tilsvarende
stilling for Sangens Hus i
Herning.

Ejerleder Rasmus Høegh
Jakobsen (23), Unilak har
fået overrakt årets Rotary
Grenaa Erhvervslegat, der er
på 25.000 kr. og et års gratis
medlemsskab af en af de tre
Rotaryklubber i Grenaa. Legatet uddeles hvert år til et ungt
lokalt erhvervstalent.
„Jeg er meget taknemmelig
og stadig overvældet over at
blive udvalgt blandt de mange
ansøgere,“ fortæller Rasmus.

Formuerådgiver og tidligere
kundechef i Sparekassen
Djursland Birgitte Buus (52)
er tiltrådt som afdelingsleder
i sparekassens Grenaaafdeling.
Handel Syddjurs
Brugsuddeler Thomas Rasmussen, SuperBrugsen Hornslet, er valgt som formand for
Handel Syddjurs, der omfatter
de syv handelsstandsforeninger i Ebeltoft, Hornslet,
Kolind, Mørke, Nimtofte,
Ryomgård og Rønde. Han afløser Hans Nielsen på posten,
idet han fraflytter området.

og positive tilgang til livet.
Hun er dygtig og skal have
et klap på skulderen for den
store indsats og jernvilje, hun
lægger for dagen for at nå de
mål, hun har sat sig.“
Lene anerkendes blandt andet
for sin indsats i DWP System
Supplier, hvor hun siden
2013 som direktør har hjulpet
de mange virksomheder i
netværket med at udvikle sig,
bl.a. gennem sparring og ved
at hjælpe dem med at oprette
professionelle bestyrelser.

Ved samme lejlighed modtog
direktør Lene Skovsgaard
Sørensen, DWP System
Supplier årets Rotary anerkendelse.
Priserne blev uddelt af præsident for Grenaa Rotary Klub
Vita Glad Petersen.
„Det var stort for mig at overrække prisen til Lene. Hun
har i høj grad fortjent at blive
årets modtager og at blive
hædret for hendes ihærdighed

DWP System Supplier
Direktør Aage Dam, CNC
Onsite, er valgt som bestyrelsesformand i DWP
System Supplier. Han afløser
tømrermester Bo Allermann,
Aalsrode Tømrerfirma A/S,
der har beklædt posten i seks
år. Vejlebaserede CNC Onsite
tilbyder præcisionsbearbejdning af metaldele i vindmøller
og andre større konstruktioner. Den nye bestyrelsesformand har klare visioner for
netværket: „Fremover skal vi i
højere grad orientere os efter
det internationale potentiale.
Vores netværk har stærke
kompetencer og erfaringer,
der også er værdifulde i
udenlandske projekter, så jeg
tror på, at vi her kan hente
ekstra omsætning til vores
medlemmer. Samtidig skal
vi naturligvis gå efter at få en
bid af kagen, når det gælder
Femern-forbindelsen, de
kommende havmølleparker
og andre store projekter i
Danmark.“
Viden Djurs
De tre HTX elever fra VID
Gymnasier, Marcus, Valdemar
og Stine løb af med hele to
virkelig flotte placeringer ved
DM i Entrepenørskab, hvor
de fik en samlet 2. plads og
blev danmarksmestre i sporet
Science and Technology.
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Alle data er indhentet i perioden
20.04.2019-20.05.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
„METTE AMALIE“ HENNING
HOUGAARD JENSEN APS*
August Kroghs Vej 111, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,3
(-0,0)
Egenkapital
6,4
(6,8)
Antal ansatte
3
4EVENT APS
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
7
AGGERGAARDS
TØMRERFORRETNING APS*
Nydamsvej 19, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,7
(2,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
7
AKANTUS 2011 APS*
Tjørnevej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,7
(0,4)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,3)
Antal ansatte
3
AL’ GOT APS
Mågevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(1,7)
Resultat før skat
1,0
(0,2)
Egenkapital
4,8
(4,0)
Antal ansatte
3
ALLSIZE COMPANY A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
16,8
(18,0)
Resultat før skat
-3,9
(0,1)
Egenkapital
7,4
(9,4)
Antal ansatte
21
ALLSIZE SHOPS APS
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,6)
Resultat før skat
0,1
(0,5)
Egenkapital
1,9
(1,8)
Antal ansatte
7
AUBO KØKKEN & BAD
AARHUS APS
Porskærvej 13, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,2
Resultat før skat
-0,6
Egenkapital
-0,0
Antal ansatte
3

-

BALLE
ENTREPRENØRFORRETNING APS
Søndervang 6A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,5
(3,7)
Resultat før skat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
3,0
(3,5)
Antal ansatte
8
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BOEL DENMARK APS*
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
2
BORDING LINK A/S
C M Rasmussens Vej 1,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
27,0
(31,5)
Resultat før skat
-11,8
(-1,3)
Egenkapital
10,7
(19,9)
Antal ansatte
35
BOSTEDET BRÆNDTVAD APS
Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
10,6
(6,9)
Resultat før skat
0,7
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,4)
Antal ansatte
35
CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
11,8
(10,5)
Resultat før skat
2,8
(2,0)
Egenkapital
6,4
(5,7)
Antal ansatte
35
CONVERT A/S*
Møllerupvej 24, Møllerup, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-92,2
(-35,0)
Resultat før skat
-3,8
(-37,5)
Egenkapital
58,7
(62,5)
Antal ansatte
7
DANSK CERTIFIKATSVEJSNING APS
Hestehaven 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,0
(5,4)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
2,7
(2,3)
Antal ansatte
15
DANSK TAG OG
FACADE RENGØRING APS*
Tangvej 19, Thorup, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,1
(0,0)
Antal ansatte
3
DANSK VILOMIX A/S
Sjellebrovej 10, Lime8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
134,2
(131,9)
Resultat før skat
91,8
(94,6)
Egenkapital
170,7
(148,5)
Antal ansatte
77
DB NORDDJURS APS
Søndergade 7B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,1
(3,9)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,0
(0,1)
Antal ansatte
15
DB SILKEBORG APS*
Dalsgårdsvej 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
21,0
(15,5)
Resultat før skat
13,5
(10,4)
Egenkapital
11,0
(9,5)
Antal ansatte
15
DEPONIGAS APS
Esby Strandvej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
0,3
(0,4)

Egenkapital
Antal ansatte

1,4
3

(1,6)

DJURS BYG APS*
Kanneshøjvej 20, Fjellerup,
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,3
(3,8)
Resultat før skat
1,5
(0,4)
Egenkapital
2,2
(1,3)
Antal ansatte
15
DJURSLANDS KLOAKSERVICE APS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
14,2
(12,3)
Resultat før skat
1,3
(1,1)
Egenkapital
4,0
(3,0)
Antal ansatte
35
DRIFTSSELSKABET
GRENAA HAVN A/S
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
7,3
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
54,1
(54,0)
Antal ansatte
15
EBELTOFT AUTOCENTER APS
Martin Hansens Vej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,9)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
5
EMSPAK A/S*
Århusvej 23, Auning Mark,
8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-10-2018
Bruttofortjeneste
2,8
Resultat før skat
-0,5
Egenkapital
0,0
Antal ansatte
15

-

ENTREPRENØR ULRIK POULSEN APS*
Tårupvej 52, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
7
ES SMEDE- OG MASKINSERVICE APS
Veggerslevvej 11, Voldby,
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,8
(5,4)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
1,9
(1,6)
Antal ansatte
12
EXCELLENT SYSTEMS A/S
Møllevej 2, Bale, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
7,9
(8,0)
Resultat før skat
1,5
(1,1)
Egenkapital
7,3
(6,8)
Antal ansatte
15
F. O. SCHMIDT BLIK APS
Holbækgård Mark 5, Holbæk,
8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3
FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
13,3
(13,2)
Resultat før skat
1,2
(0,4)
Egenkapital
4,6
(3,7)
Antal ansatte
35

FT-KREDIT AF 2014 A/S*
Thorsgade 46, Thorsager,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,0
(0,6)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
4,3
(4,0)
Antal ansatte
3
GASTROLUX 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(6,2)
Resultat før skat
-3,4
(1,0)
Egenkapital
3,2
(7,1)
Antal ansatte
15
GKJ APS
Tøjstrupvej 33, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,2
(0,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
7
GL. ESTRUP GARTNERI A/S
Randersvej 1, Gl Estrup,
8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
63,6
(57,8)
Resultat før skat
21,6
(20,4)
Egenkapital
44,1
(42,2)
Antal ansatte
75
GRENAA HAVN A/S*
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
38,6
(31,4)
Resultat før skat
15,1
(8,5)
Egenkapital
189,3
(174,5)
Antal ansatte
35
GRENAA MURER ENTREPRISE APS
Ymersvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
2
GRØNFELD BYGGECENTER A/S
Smedebakken 1, Grønfeld,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
6,7
(5,7)
Resultat før skat
1,6
(1,3)
Egenkapital
4,5
(4,2)
Antal ansatte
15
H.N. WORKERS MONTAGE APS
Strandparken 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
8,5
(8,1)
Resultat før skat
1,7
(1,6)
Egenkapital
1,4
(1,4)
Antal ansatte
15
HAIR BY ADELSBÖLL APS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
7
HG FODER APS*
Skærvadvej 1B, Skærvad,
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,7
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
3

-

I. J. RENGØRING APS
Møllestien 1, Fjellerup, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2018
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,7
0,1
1,0
7

(0,6)
(0,0)
(1,1)

IMALL A/S*
Systemvej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,4
(-0,3)
Resultat før skat
-0,7
(-0,5)
Egenkapital
1,3
(0,4)
Antal ansatte
3
INNOTECH C2 APS
Løgtenvej 72, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,1
(0,3)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
3
JAC GRENAA A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
9,4
(11,7)
Resultat før skat
-1,1
(-0,3)
Egenkapital
2,5
(-0,1)
Antal ansatte
21
JENS KRISTENSEN A/S
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
4,9
(4,9)
Antal ansatte
3
JESPER KRUSE TRANSPORT APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,5)
Egenkapital
-5,9
(-6,0)
Antal ansatte
7
JK SHIPPING APS
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
-0,0
(0,2)
Antal ansatte
2
JMH SERVICE APS*
Nødagervej 63, Nødager8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(0,7)
Resultat før skat
0,8
(0,0)
Egenkapital
0,8
(0,2)
Antal ansatte
3
JOWIN APS
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,1
(3,9)
Resultat før skat
1,6
(2,0)
Egenkapital
4,9
(5,2)
Antal ansatte
7
JYDSK THERMO A/S
Ågårdvej 56, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,4
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,1
(-0,2)
Antal ansatte
3
JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
0,6
(0,7)
Egenkapital
7,2
(6,8)
Antal ansatte
3
KAMF A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
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Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
14,6
(13,7)
Resultat før skat
2,6
(1,7)
Egenkapital
7,8
(6,8)
Antal ansatte
35
KEINICKE APS
Stabelhøjen 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
-0,3
(0,5)
Egenkapital
1,1
(1,4)
Antal ansatte
3
KEMIPO ENERGY APS*
Møgelbjerg 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,3
(3,2)
Resultat før skat
0,3
(-0,1)
Egenkapital
1,2
(-4,0)
Antal ansatte
3
KOLIND ENTREPRENØR- &
VOGNMANDSFORRETNING APS
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,3
(2,2)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
7
KURT SØRENSEN APS RØNDE
Lerbakken 19, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-2,8
(1,6)
Egenkapital
13,8
(16,4)
Antal ansatte
2
KVADRAT A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
231,1
(192,0)
Resultat før skat
113,0
(99,9)
Egenkapital
393,1
(317,0)
Antal ansatte
350
LANDMÅLERCOMPAGNIET APS
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,1
(2,7)
Resultat før skat
-0,2
(0,3)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
7
MALERFIRMA MADSEN APS
Rugvænget 17C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,2
(2,0)
Resultat før skat
0,8
(-0,0)
Egenkapital
-0,3
(-1,1)
Antal ansatte
13
MICHAEL & HUSSNEDKEREN APS*
Nygårdsvej 42, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,4
(1,9)
Resultat før skat
0,9
(0,3)
Egenkapital
1,1
(0,4)
Antal ansatte
15
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tøstrupvej 50, Nimtofte Mark,
8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
11,0
(14,2)
Resultat før skat
-1,0
(3,4)
Egenkapital
22,8
(23,8)
Antal ansatte
35
MIN KØBMAND NØRAGER APS
Munkhusevej 9, Nørager,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,5
(1,6)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)

MOLS BOLSJER A/S
Nedergade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,2
(2,4)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
15

RØNDE STJERNE AUTO GUNNAR ANDERSEN & SØNNER.
8410 RØNDE APS*
Lerbakken 17, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,7
(2,6)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
3,8
(3,3)
Antal ansatte
6

MOTOR-CENTRUM APS*
Knivej 4, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,3
(2,2)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
4,6
(4,6)
Antal ansatte
5

SAFE FLOOR APS
Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(1,5)
Resultat før skat
1,0
(0,7)
Egenkapital
1,4
(0,7)
Antal ansatte
2

MURER- & TØMRERFIRMAET
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
5

SCAN CONSTRUCTION APS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
7,9
(13,9)
Resultat før skat
1,8
(8,4)
Egenkapital
8,9
(13,8)
Antal ansatte
15

Antal ansatte

15

MURERFIRMA
HANS JOCHUMSEN APS*
Marienhoffvej 28, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(0,8)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
0,9
(0,4)
Antal ansatte
4
NOBE APS
Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,4)
Antal ansatte
3
PRODUCT-QUALITY APS*
Solskrænten 50A, Ugelbølle,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(1,8)
Resultat før skat
0,7
(0,6)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
3
RF-ANHOLT APS
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,1
(2,7)
Resultat før skat
1,2
(1,8)
Egenkapital
2,3
(1,6)
Antal ansatte
3
ROSENHOLM HAVE OG PARK APS*
Dalgårdsparken 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,3
(3,1)
Resultat før skat
0,4
(0,6)
Egenkapital
1,4
(1,6)
Antal ansatte
7
ROSMUS ENTREPRENØRSERVICE
APS
Remshøjevej 7, Rosmus, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,1
(2,9)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
3,7
(3,5)
Antal ansatte
7
ROYAL REBELS APS
Strandvejen 19 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,6)
Antal ansatte
3

SCANPAN A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
30,8
(29,3)
Resultat før skat
6,0
(6,3)
Egenkapital
84,3
(75,4)
Antal ansatte
115
SCHMIDT AUTO CARE APS
Floravej 23, Dråby, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,5
(-0,5)
Antal ansatte
7
SE MIN KJOLE APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,8)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
2,1
(2,0)
Antal ansatte
7
SPECIALLÆGESELSKABET
ØJENLÆGE JENS NØRGAARD APS
Sønderbro 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,4
(2,4)
Resultat før skat
0,0
(0,7)
Egenkapital
3,8
(3,9)
Antal ansatte
7
T. NIELSEN HVIDEVARER APS
Limevej 6, V Alling, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
7,0
(6,4)
Resultat før skat
2,5
(2,9)
Egenkapital
5,3
(3,8)
Antal ansatte
7
TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1, Fausing,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
21,0
(21,1)
Resultat før skat
0,9
(2,6)
Egenkapital
10,6
(12,0)
Antal ansatte
38
TIDENS VINDUER APS
Dagstrupvej 21A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(2,8)
Resultat før skat
-1,3
(-1,0)
Egenkapital
1,0
(-1,6)
Antal ansatte
9
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TREKANTEN 20 A/S
Trekanten 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,8)
Egenkapital
7,5
(7,6)
Antal ansatte
15
TØMRER- SNEDKERFIRMA
BO H. LAURSEN APS
Skovgårdevej 15, Vrinners,
8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
3
TØMRERFIRMAET RNS APS*
Glatvedvej 28, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(1,1)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
3
TØMRERFIRMAET SYDDJURS BYG APS
Hyrdedalen 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,7
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
3
VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,7
(2,6)
Resultat før skat
2,1
(1,0)
Egenkapital
7,6
(6,5)
Antal ansatte
19
VOGNSEN & CO A/S*
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
48,6
(27,6)
Resultat før skat
4,9
(2,3)
Egenkapital
8,7
(4,9)
Antal ansatte
150
VOLANTIS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,2
(4,6)
Resultat før skat
3,5
(2,4)
Egenkapital
20,3
(17,5)
Antal ansatte
3
ØRSTED KRO A/S
Rougsøvej 118, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,1
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
1,4
(1,3)
Antal ansatte
7
ØRSTED TELTE A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
28,4
(28,7)
Resultat før skat
3,3
(3,4)
Egenkapital
15,0
(12,7)
Antal ansatte
27
ÅLSRODE SMEDEOG MASKINFABRIK A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
22,9
(18,6)
Omsætning
Resultat før skat
1,9
(12,2)
Egenkapital
42,9
(44,5)
Antal ansatte
89

0

SHOPFITTERS DENMARK APS

Århusvej 290, Obdrup,
8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste 20,8
Resultat før skat

4,6

(1,0)

Egenkapital

5,0

(1,6)

Antal ansatte

35
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Voldsom vækst i indretning af tøjbutikker
På to år er bruttofortjenesten
hos Shopfitters Denmark ApS
mere end tredoblet til 20,7
mio. kr., mens før-skat resultatet er tæt på firedoblet til
4,6 mio. kr. Ejerleder Michael
Gørup Jacobsen driver virksomheden sammen med sin
hustru Josefine med hovedsæde på herregården Obdrupgård lidt udenfor Trustrup.
Bygger butikker fra bunden
Michael har selv arbejdet med
butiksindretning i 12 år. „Jeg
fik først ansatte for omkring
fem år siden, da vi startede
selskabet. Indtil da kørte jeg
selv rundt og byggede butikker
fra bunden. Siden er det gået
meget stærkt. Det er kulminationen på mange års planten
frø og lidt held med, at jeg har
ramt de rigtige kæder på de
rigtige tidspunkter.“
Netværk og engagement
„Jeg trækker på mit personlige netværk. Man prøver sig
ikke frem med nye firmaer
som butikskæde. Der er hårde
deadlines. De lokale håndværkere arbejder ikke på den
måde, vi gør. Derfor kommer
de ikke i betragtning til den
her type opgaver. Her er der
brug for en kort, koncentreret
0

2016

Resultat før skat
4.595

Hele Skandinavien
Ud over hovedselskabet Shopfitters Denmark driver Michael
også Shopfitters Norway, og
der er også et tysk selskab på
Vækst i nedgangstid
vej, da Michael er ved at starte
Vi ryger snart i en nedgangsop i vores store naboland mod
tid ifølge Michael. „Det skal
syd. Det er de store danske
man ruste sig imod. Vi gør
og norske tøjkæder, der fylder
meget for at være lidt foran og
mest i omsætningen, men
sprede os yderligere, også til
selskabet opererer også i Sveandre fagområder, så vi ikke
Omsætning
rige. „Fashion retail er der, jeg
er bundet til fashion. Men vi
har bevæget mig. Her er mine
fortsætter også ekspansionen.
kontakter, og derfor er det
Ud over opgaver i Tyskland
her, vi har de fleste opgaver.
skal vi til Frankrig nu og lave en
Men nogle gange flytter mine
del butikker. Derfor forventer
kontakter til en ny virksomhed.
jeg også, at vi bliver ved med
SåOmsætning
fårOmsætning
vi måske en chance der.
at vokse. Vi kommer ikke til at
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste
Resultat før skat
F.eks. har jeg på den måde
have den samme vækst som
lige fået en opgave for et stort
sidste år, men vi sigter efter
dansk cykelfirma, som vi skal
vækst på alle områder, også på
bygge en stor messestand til.“
overskuddet.“
0
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5.014

2017
2016 2018
2017

resultat
ÅretsÅrets
resultat
3.570

2017
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Resultat
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Nemt at finde medarbejdere
Det kan ofte være svært at
finde de rigtige folk og finde
nok, men Michael har ingen
problemer med at finde
medarbejdere lige nu. „Vi har
mange, der søger job hos os.
Det er rejsearbejde, vi har,
så vi har murere, tømrere og
malere ansat fra hele landet.
De stiger på en flyver til Oslo
eller Stockholm og løser en
koncentreret opgave der. Den
arbejdsform tiltaler mange
håndværkere, så vi får godt
nok mange ansøgninger, både
på konkrete opslag og uopfordret.“

indsats. Også i weekender.
Der er meget, der kan gå galt,
og vi står til rådighed altid og
hele tiden i processen.
Vi er altid færdige til tiden og
nogle gange før. Hvis lastbilen
kommer en dag for sent, skal
vi kunne nå deadline alligevel,
og det gør vi. Det kan kun lade
sig gøre, fordi vi har gode og
fleksible medarbejdere. Det
er teamwork, hvor der løftes i
flok. Alle er villige til at tage timerne, når det er nødvendigt.“

2016

2018
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Ejerleder Michael Gørup Jacobsen, Shopfitters Denmark ApS

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Fra venstre: Kirsten Hvid Schmidt (bestyrelsesmedlem i Erhverv Grenaa), Jakob Beck Wätjen (HORESTA), René Dybdal (Rander Social- og Sundhedsskole),
Bent Klim Johansen (LO), Else Søjmark (formand erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune), Jens Højlund (Viden Djurs), Inge Rasmussen
(FOA Randers), Lene Hartmann (FOA Randers) og Lars Sørensen (næstformand erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune)

Skub i voksen-, efter- og videreuddannelse

Kompetencematch
„Jeg er meget glad for, at alle
parter er enige om at anvende
redskaberne i VEU-aftalen og
derved bidrage til, at arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune

Nye selskaber
Cvr nr
40426493
40425187
40424253
40415033
40411003
40406948
40405836
40390618
40387765
40382925
40380043
40363548
40361472
40355731
40437118
40434240
40421580
40421408
40409548

40391673
40378766
40367020
40364390
40356924
40352066

Selskabsnavn
Reg.dato
Økofarmen ApS.............................................. 08.04.2019
Florentinus Entertainment IVS...................... 07.04.2019
SMÅbyg ivs.................................................... 07.04.2019
Rumme Games IVS........................................ 04.04.2019
Udviklingsportalen ApS................................. 03.04.2019
Kompletservice ApS...................................... 03.04.2019
S.B.A Belægning & Anlæg IVS...................... 02.04.2019
Djurslands Facaderenovering & MurerService IVS.29.03.2019
HPO Consult ApS........................................... 28.03.2019
Icelandic Hemp ApS...................................... 27.03.2019
Vinther Jensen International IVS................... 26.03.2019
Vitae ApS........................................................ 21.03.2019
TO‘s Ejendomme ApS................................... 20.03.2019
SPACE 2 LIVE ApS......................................... 19.03.2019
iAnalyze Consult ApS..................................... 10.04.2019
HOKRU Consult IVS....................................... 09.04.2019
ERA Data Science ApS.................................. 05.04.2019
Moneypenny and More IVS........................... 05.04.2019
Breakaway Lab IvS......................................... 03.04.2019

Mulighederne er der
Baggrunden for aftalen har
været kommunens ønske om
i fællesskab med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne at arbejde
for at øge kendskabet til og
brugen af mulighederne for
voksen-, efter- og videreuddannelse – både i forhold til
opkvalificering og i forhold til
fag- eller brancheskifte.

Natasha Wolf Arkitektur IVS.......................... 29.03.2019
Kalø Taxi ApS.................................................. 26.03.2019
Rustrød ApS................................................... 22.03.2019
Gourmensch ApS........................................... 21.03.2019
Bech Consult IVS........................................... 19.03.2019
Byg og glad ivs............................................... 18.03.2019

35527192
38362151
39401428
27243053

Fadeit ApS.................................................. 07.04.2019 0)
MOVO IVS..................................................03.04.2019 4)
autonomo.ivs..............................................03.04.2019 4)
AUTORISERET FYSIOTERAPEUT
ANNA BANG LØBER ApS.........................03.04.2019 4)
17743295
HB PRODUCTION ApS..............................03.04.2019
Opret bruger
� Log ind �4)
� Log ind � Opret bruger
36396210 Lajoure IvS..................................................03.04.2019 4)
Søg Kort Solgte Find mægler Markedsindeks Nyheder Inspiration Tvangsauktioner
Søg Kort Solgte Find mægler Markedsindeks Nyheder Inspiration Tvangsauktioner
37613126 Martin Haurballe ApS.................................03.04.2019 4)
31089743 HJORTBO EJENDOMME ApS.................03.04.2019 4)
Find statistik om boligmarkedet
Boligsidens Markedsindeks
Find statistik om boligmarkedet07.04.2019
Boligsidens
Markedsindeks
39009080 Pro-tektive
IVS...........................................03.04.2019
0)
RM KLOAK ApS.........................................
0)
35830588 SIGNBIZZ
IVS.............................................03.04.2019
0)
JAN STEVNHOVED ApS........................... 07.04.2019 0)
Læs seneste
Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du
Læs seneste
Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du
pressemeddelelsen:0)
35417842
GOTTLIEB
GROUP
ApS............................
28.03.2019
kan
ﬁnde
statistik
for
forskellige
boligtyper
på
Leafless Entertainment
IVS......................03.04.2019
4)
pressemeddelelsen:
kan ﬁnde statistik for forskellige boligtyper på
Huspriser tangerer rekord
boligpriser,
salgstid,
nedslag
og
udbud
fra
de
Huspriser
tangerer
rekord
boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de
32341586 GOTTLIEB AGENCY & MANAGEMENT ApS.28.03.2019
0)
SXH Marketing IVS...................................03.04.2019
4)
efter kernesunde stigninger i
seneste
tre år. Her får du altså et værktøj til at
efter kernesunde stigninger
i
seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at
32341594
GOTTLIEB
ApS................. 28.03.2019
0)
hele landet
Vandmanden2075 ApS..............................03.04.2019
0)
trække statistik omPRODUCTION
boligmarkedet, der kan
hele landet
trække statistik om boligmarkedet, der kan
fortælle
om nationale, regionale og &
lokale
33151373 JGO
CONVERTING
TRADING ApS....... 28.03.2019 0)
fortælle
om nationale, regionale ogIVS.
lokale0 3.04.2019 0)
HOFFMANS HAVE &
MULTISERVICE
tendenser.
tendenser.
29241635 FAMILIEKRØNIKEN ApS........................... 22.03.2019 3)
GRENAA FORBRÆNDING
A/S................ 28.03.2019 1)
Kan du ikke ﬁnde det, du søger, er du velkommen til
Kan du
ikke ﬁnde det, du søger, er du velkommen
til
BIRKEDAL AGRO ApS.
..............................
25.03.2019
4)
at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.
at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.
om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
�
�
Underground studio IVS............................. 18.03.2019 4) � Anmodning
�
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
Ødelikatessen Anholt IVS.......................... 18.03.2019 4)
MolsBiking ApS..............................................
10.04.2019
Udbud Solgte Find statistik om boligmarkedet
Boligsidens Markedsindeks
Boligsidens Markedsindeks
Udbud Solgte Find statistik om boligmarkedet
MURERMESTER ARNE HVID LAURSEN ApS
Brug
Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op
til menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til
ﬁre områder og alle boligtyper.
....................................................................
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På vegne af lønmodtager
organisationerne fortæller
Bent Klim Johansen fra LO
Djursland: „Jeg er tilfreds
med, at parterne har indgået
en aftale, der understøtter de
ansattes adgang til voksenog efteruddannelse. De
faglige overenskomster giver
gode muligheder for efteruddannelse, og de muligheder
vil vi gerne være med til at
sætte fokus på og sikre bliver
omsat til nye kompetencer på
virksomhederne.“

arbejdsmarked“, udtaler hun
videre.

har de rette kompetencer til
rette tid,“ udtaler formand for
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune Else Søjmark.
„Den vigtigste indsats i
forhold til at afhjælpe manglen
på kvalificeret arbejdskraft er
aktivt at samarbejde om og
understøtte, at arbejdsstyrkens kompetencer svarer til
virksomhedernes efterspørgsel, og at arbejdsstyrkens
kompetencer til enhver tid
matcher de forandringer,
der sker på et omskifteligt

Dage

Norddjurs Kommune har sammen med lokale erhvervs- og
arbejdsgiverorganisationer,
lønmodtagerorganisationer og
uddannelsesinstitutioner indgået en fireårig samarbejdsaftale om øget anvendelse af
voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) i kommunen.
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Business Region Aarhus
To Djursland virksomheder var
med i opløbet om at få årets
Iværksætterpris, der uddeles
af Business Region Aarhus.
Det var Dansk Hus & Have
Service i Kolind i kategorien
Effektivitet og Ebeltoft
baserede Nordic Destination i
kategorien Livskvalitet.
De tre vindere blev Esgaard
for den banebrydende symaskine The Stitcher, til syning
af sår i kategorien Effektivitet.
I kategorien Bæredygtighed
vandt Eachthing for en app
man kan bruge til at scanne
varer og dermed få information om dens indhold,
allergener og bæredygtighed. Samtidig løb Eachthing
også med årets Techpris. I
kategorien Livskvalitet vandt
MANDD med et særligt
virtual reality produkt inklusiv
sanseoplevelser.
„Kæmpe stort tillykke med
prisen. Alle deltagere i årets
iværksætterpris har været
gennem et intensivt forløb,
hvor de hver især har gjort
deres bedste, mens de stod
foran dommere og garvede
erhvervsfolk. Iværksætterprisen er en hyldest til vores
iværksættere. De skaber hvert

år udvikling, jobs og er dermed med til at skabe morgendagens vækst og velfærd,“
siger Jan Petersen, formand
for Business Region Aarhus
og borgmester i Norddjurs
Kommune.
Almsten Sikring ApS
Ved Anmeld Håndværkers
prisuddeling i Cirkusbygningen i København vandt
Almsten Sikring ApS prisen
som Årets Låse/Sikringsfirma
2019.
„Jeg er så stolt og glad for at
vi vinder denne pris, hvor det
beviser at vores målrettede
indsats på kundetilfredshed
har båret frugt. Det er altafgørende for os, at kunderne
har tillid til både firmaet og de
produkter, vi leverer. Succesen skyldes et godt team
af medarbejdere, som hver
dag gør en stor indsats for
at vores kunder er tilfredse
med vores arbejde,“ fortæller
Direktør Lars Chr. Almsten.
Terma A/S
Leverandøren af dele til
kampflyet F-35, Joint Strike
Fighter, er blevet kåret af flyproducenten Lockheed Martin
som Årets Leverandør blandt

1.600 underleverandører.
Virksomheden beskæftiger
420 medarbejdere, et tal der
ventes at stige de kommende
år. Terma leverer mere end
70 enkeltelementer til flyet,
hovedsageligt kulfiber- og
kompositdele.
Home Rønde
De to ejendomsmæglerne
Steffen Gandrup og Morten
Skovholm fra Home i Ebeltoft, har åbnet en afdeling på
Hovedgaden i Rønde, i de
lokaler der tidligere husede
Paula Garn. Samtidig har de
ansat ejendomsmægler Line
Blomme (27), der kommer fra
en lignende stilling hos home
i Aarhus.

Sommermøde 2019
19. juni kl. 17.00–19.00, Ree Park,
Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft
Byrådet i Syddjurs Kommune
inviterer virksomheder, foreninger og
samarbejdspartnere til det årlige sommermøde for erhvervslivet. Viceborgmester Claus Wistoft byder velkommen, og herefter følger en række
inspirerende oplæg, hvor du bl.a. kan
høre mere om Ree Parks arbejde med
bevarelse af truede dyrearter.
Efterfølgende er der lagt op til networking når byrådet er vært ved en

ER DIN VIRKSOMHED ORDENLIGT FORSIKRINGSDÆKKET?
Indrømmet. Det er lavinteresseområde for de
fleste af os. Men det er vigtigt, at du sikrer din
virksomhed, så du f.eks. er ordentligt dækket,
hvis I pludselig ikke kan producere, som I plejer
pga. et uheld eller en anden skade.

Erhverv Grenaa medlemsmøde og
generalforsamling
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. tidligere lufthavnsdirektør Peter Høgsberg og Filosof
Morten Albæk.
Arr./info: www.businessdjursland.dk

KLUMME – ØKONOMI

hed ikke bliver syge. Tabt omsætning og faste
udgifter dækkes nemlig hverken af sygedagpenge eller af din ulykkesforsikring. Det gør en
sygedriftstabsforsikring derimod.

For at undgå, at du kommer til at lide et
økonomisk tab på grund af manglende eller
nedsat omsætning, anbefaler vi, at du har den
rigtige driftstabsforsikring. Den kan bl.a. dække
virksomhedens nedgang i omsætningen efter
en dækningsberettiget skade, ligesom skader
på computere, maskiner og bygninger bør være
omfattet af din forsikring. Du kan også få dækket udgifter til at formindske eller helt imødegå
tab af dækningsbidrag.

Det er vigtigt, at dem der hjælper dig med
forsikringsdækningen, kender din virksomhed til bunds, så du får den rigtige dækning. I
Sparekassen kan vi, gennem vores mangeårige
samarbejde med Privatsikring, hjælpe dig med
at tegne både private og nu også erhvervs
forsikringer, der er skræddersyet med den helt
rigtige dækning. Vores løsning indeholder også
løbende forsikringstjek og god kundeservice,
hvis uheldet er ude. Du er derfor altid i sikre
hænder og bliver hjulpet igennem både rådgivnings- og skadeforløbet af kompetente folk.

Med en sygedriftstabsforsikring kan du sikre
din virksomheds økonomi, hvis du eller en af
dine ansatte bliver syg eller kommer ud for en
ulykke. Din omsætning er ofte afhængig af, at
du eller vigtige nøglepersoner i din virksom-

Selvom du i dag har erhvervsforsikringer, er
det en rigtig god idé at få dem gennemgået
jævnligt, f.eks. hvert tredje år.
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lækker buffet. Slutteligt er der mulighed for at komme tættere på dyrene i
parken under en togtur med „Amerika
Expressen“.
Der er et begrænset antal pladser, som
fordeles efter først-til-mølle princippet. Sidste frist for tilmelding er den
12. juni.
Arr./Tilm. Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk

Peter Lading Sørensen
Direktør i Sparekassen
Djursland

Ajour
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Morten Jarlund
statsaut. revisor
Tlf. 87 58 31 00

Michael Iuel
statsaut. revisor
db@robaek.dk

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

www.robaek.dk

Østergade 9, 8500 Grenaa

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor
Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Speciale i entrepriseret
Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant
Vi rådgiver en række østjyske entreprenører, håndværkere,
ingeniør- og arkitektvirksomheder om alt fra udbud, kontrakter og syn og skøn

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk

VVS-installation

per møller

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

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

VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Hydraulikarbejde – også fremstilling
og udskiftning af slanger på stedet
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

www.permoeller.dk

Hvad tæller
for dig?

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.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

