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15:00 – 15:30
NVY – visuel storytelling og produktion til
sociale medier
v. Direktør Valdemar Shin Sato Kühl
15:30 – 16:00
Netværk med teknologivirksomheder
16:00 – 16:30
Furnipart
v. CEO Rasmus Byriel – Designvirksomhed og
firstmover til at sætte strøm til processer og
flows gennem hele organisationen og derved
øget deres konkurrencekraft
16:30 – 17:00
Netværk med teknologivirksomheder

15:00 – 15:30
Supersystem til fødevarevirksomheder
v. Henrik Rendbøll, Møllerup Brands og
Katrine Søndergård og Rasmus Steen Kristensen
Co-founder af Tracezilla
15:30 – 16:00
Netværk med teknologivirksomheder

BOOK DIN BILLET

Tilmeld dig hurtigt. Det er gratis at deltage, men
der er et begrænset antal pladser, så derfor er der
et ”no show fee” på 300 kr.

16:00 – 16:30
Andersen Winery – rejse til hvor de er i dag
v. Vinmager Mads Groom Andersen
16:30 – 17:00
Netværk med teknologivirksomheder

Find mere info og tilmeld dig på
https://flexbillet.dk/businessdjursland
17:10 – 18:00
Rundvisning på Nymalt
v. Kristian Krog – kræver ekstra tilmelding på
hjemmesiden til Made By Djursland og der er
først til mølle på de begrænsede 80 pladser
18:00 –
Netværksmiddag på Nymalt med aftentapas fra
SMAG

INDHOLD
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4 „KATTEGATREGIONEN“
ÅBNER STORE MULIGHEDER
Når Stena Line 1. februar 2020 har kick off med den første færge på den nye rute
mellem Grenaa og Halmstad, er forudsætningerne til stede for at udvikle en jysk/
svensk pendant til Øresundsregionen.

6 VIRKSOMHEDSLEDERE OPFATTER
KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA
MARKANT FORSKELLIGT
Med placeringer som nummer 87 og 42 er der meget langt mellem erhvervslivet
på Djurslands vurdering af Norddjurs og Syddjurs‘ erhvervsvenlighed. Det til trods
for, at det er enighed om, hvilket område kommunerne skal prioritere højst for at
styrke virksomhedernes vækst: Infrastruktur og transport.
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11 BILEN&BOSSEN: BÅDE OPLEVELSESTURE
OG HEN TIL BAGEREN I DRØMMEBILEN
Overvejelserne bag den hvide Mercedes var en brugs- og oplevelsesbil til at sætte
i perfekt stand.

12 SYGDOM FORHINDRER IKKE
JACOB I ET FLEKSJOB
14 DAVAI UDVIDER MED NY EL-AFDELING

11

16 TI TRAVLE ÅR
MED VIDEN OG KOMPONENTER
18 20 ÅR MED GMC MILJØCERTIFIKAT
20 DEN HØJE HIMMEL ER SINES BATTERI
Personprofil Direktør Sine Østergaard Bielefeldt, Skomø A/S
[forsidefoto] Hendes puls bliver lavere, når hun kører igennem skoven hjem
fra arbejde, og tanker om arbejde skiftes ud med naturen, dyrene og gården i
Ryomgård. Her hører Sine Østergaard Bielefeldt hjemme, og her lader hun op.
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Når Stena Line 1. februar 2020 har kick off med den første færge
på den nye rute mellem Grenaa og Halmstad, er forudsætningerne
til stede for at udvikle en jysk/svensk pendant til Øresundsregionen.
Kernemålgruppen for den nye linie
er godstrafik med lastbiler. „Vi kan
hos Stena Line påvise en række
klare fordele ved at benytte den nye
korridor til fragttransport,“ forklarer
Route Director Region Denmark
Tony Michaelsen fra rederiet. „Det
gælder både med hensyn til bæredygtighed, totalomkostninger og
køre-/hviletidsbestemmelser set i
forhold til andre måder og ruter som
transportører og virksomheder kan
flytte varer mellem Midtjylland og
Småland på.“

Stenas planer. Vi tror på, at vi skal
og gribe de nye muligheder ruten
være proaktive og selv komme med
giver. „Med vores flydende bro over
idéerne og de konkrete løsninger.
Kattegat opstår der en helt ny KatDet er også hos erhvervslivet restegatregion, der bliver en pendant
sourcerne fintil succesfyldte
des, både i form
ØresundsreVI TROR PÅ, AT VI
af kompetencer,
gionen. Ud fra
SKAL VÆRE PROAKTIVE
tid og penge.“
det mindset er
Tony Michaelvi blandt andet
OG SELV KOMME MED
sen fortæller til
allerede i gang
med at bringe
IDÉERNE OG DE KONKRETE slut, at Stena
Line gerne vil
de to lokale
LØSNINGER
være med til at
erhvervsforeninarrangere forger i Grenaa
Ole Husum, Erhverv Grenaa
skellige events
og Halmstad
mellem erhvervslivet og andre intesammen, for at synliggøre de kommercielle muligheder den nye region ressenter for at skabe nye relationer.
skaber for dem,“ slår Tony fast.
Det er baggrunden for, at Erhverv
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
Grenaa har dannet en gruppe med
tre bestyrelsesmedlemmer, der skal
have fokus på at få og holde momentum på at skabe erhvervsudvikling
i regionen.

Kommunale håndslag
Rutens to hjem-havns-kommuner,
Norddjurs og Halmstad, er tæt på
underskrivelse af aftalen „Kattegatt
allians“ om samarbejde og partnerskab mellem de to. Den skal skabe
gensidig forståelse om samarbejdets form og indhold, samt enighed
om aktivt at arbejde med at realisere
mulighederne.
Kræver proaktivitet
„Vi er rigtig glade for, at det her
„Vi har en række konkrete tiltag i
kommunale initiativ bakker op om
gang som vores medlemmer vil
vores markante satsning. Vores plakunne drage nytte af,“ forklarer
ner er ambitiøse, for eksempel regnæstformand i Erhverv Grenaa,
ner vi med at indsætte en yderlige
advokat Ole
færge på ruten
Husum, der er
allerede først
VI REGNER MED AT
med i gruppen.
på året i 2021,“
INDSÆTTE EN YDERLIGE
„Blandt andet et
fortsætter Tony.
match making
Set fra den
FÆRGE PÅ RUTEN
koncept, som
svenske side er
allerede i planGrenaa og Djurs- ALLEREDE FØRST PÅ ÅRET
lægningsfasen
land oplagte og
I 2021
har vakt positiv
interessante
Tony Michaelsen, Stena Line
opsigt på den
mål, men også
svenske side.“
Aarhus-regionen
Ole fortæller videre, at det er
og den indirekte adgang til Europas
foreningens opfattelse, at perspektioverordnede infrastruktur, er meget
verne af Kattegatregionen i høj grad
vigtige for Stena Lines vision.
bliver det, erhvervslivet selv gør det
til. „Vi får besøg af Tony MichaelFlydende bro skaber ny region
sen på medlemsmødet 24. oktober
Rederiet har også forventninger
så flere får lejlighed til at høre om
om, at de lokale erhvervsliv, vil se
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Route Director Region Denmark Tony Michaelsen, Stena Line
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VIRKSOMHEDSLEDERE OPFATTER

KOMMUNERNES
ERHVERVSKLIMA
MARKANT FORSKELLIGT
Med placeringer som nummer 87 og 42 er der meget langt mellem
erhvervslivet på Djurslands vurdering af Norddjurs og Syddjurs‘
erhvervsvenlighed. Det til trods for, at det er enighed om, hvilket
område kommunerne skal prioritere højst for at styrke virksomhedernes
vækst: Infrastruktur og transport.
Virksomheder fra 93 kommuner
har deltaget i undersøgelsen, og de
har vægtet ni forskellige områder,
hvor Nord- og Syddjurs placerer sig
som vist i Figur 1. Derudover har
de svaret på spørgsmålet om, hvor
tilfredse de er i kommunen – Figur
2. Det spørgsmål tæller en tredjedel
af den enkelte kommunes samlede

placering i undersøgelsen. Det
er derfor af stor betydning, hvad
virksomhederne svarer på dette
spørgsmål.
Figur 3 viser svarene på, om virksomhedslederne vil anbefale andre
at etablere sig i kommunen. Ikke
mindst det svar må give anledning til
løftede øjenbryd, idet kun 56% „helt

sikkert“ eller „sikkert“ vil anbefale
andre virksomheder at etableres sig
i Norddjurs, hvor det samme tal i
Syddjurs er 70%.

FAKTA
Det er Dansk Industri, der står bag den største
årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Resultaterne er baseret på en blanding af
besvarelser fra 7.332 virksomheder inden for DI’s
brancher – blandt andet produktion, transport,
fødevarer, engroshandel, rådgivning og service
– samt statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede
virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
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Erhvervsklima

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af
undersøgelsens resultat, de statistiske faktorer
den sidste trediedel.
Som det fremgår af figur 1 er der stor forskel på
besvarelsesprocenten i de to Djursland kommuner
og ikke mindst.
Du finder hele analysen her:
https://www.danskindustri.dk
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KOMMUNEN BØR PRIORITERE DISSE OMRÅDER
Figuren viser fordelingen af svar på
spørgsmålet:
„Hvad bør kommunen prioritere
højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet?“
Virksomhederne er blevet bedt om
at angive to prioriteter.
Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019

HVOR TILFREDSE ER VIRKSOMHEDERNE I KOMMUNEN?
Figuren viser den procentvise
fordeling af virksomhedernes svar
på overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden i kommunen og
på landsplan.
Svarene er ekskl. „Ved ikke“.
Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019

VIL VIRKSOMHEDERNE ANBEFALE
ANDRE AT ETABLERE SIG I KOMMUNEN?

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019

Fortsættes
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Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

IKKE HELT UVENTET
Imageudfordring
Borgmester Jan Petersen siger:
Vaks til sagsbehandling
Men ellers er der langt mellem
„Placeringen er ærgerlig, men ikke
Hvis man skal se efter en smule posnapsene i undersøgelsen. På hele
helt uventet. 2018 var på ingen
sitive takter i årets placering, så er
to kategorier er
måde et „standard-år“ for Nordder stadig godt
Norddjurs endt
djurs Kommune. De økonomiske
styr på sagsbeKOMMUNERNE SKAL
på en absolut
udfordringer, skatteforhøjelse og
handling af den
LEVE AF, AT DER HELE
bundplacering –
negativ påvirkning af vores image i
slags, der har
93. plads både
den forbindelse trækker formentlig
betydning for
TIDEN KOMMER NYE
i kategorien
tråde til denne undersøgelse. Nu
virksomhederne
VIRKSOMHEDER OG OGSÅ „Infrastruktur
skriver vi 2019, Norddjurs arbejdede
lokalt. Og det er
og transport“ og
sig igennem krisen, og økonomien
ifølge formand
GERNE BORGERE TIL
„Kommunens
er på ret kurs. Det giver os mulighed for DI RandersOMRÅDET
image“. Sidste
for at arbejde målrettet med at øge
Norddjurs Per
års økonomiske
Formand Per Hastrup, DI Randers-Norddjurs
bosætningen og markedsføre komHastrup en
deroute for
munen. Letbanen blev forbundet
vigtig størrelse
kommunen har givetvis heller ikke
med Norddjurs i foråret, og med
for virksomhederne.
hjulpet på vej i den rigtige retning i
stabil drift og et øget passagertal
„For enhver kommune gælder
og med, at det har ført til besparelknytter vi mange forhåbninger til
det om at have hurtig og effektiv
ser og skattestigninger.
den nye transportform.“
behandling af sager på vegne af
„Kommunens image“ beskriver
Ifølge kommunen vil ledelsen
virksomhederne. Det har stor betydkommunens placering på spørgsmål
nærlæse analysen og invitere DI‘s
ning, så virksomhederne ikke skal
om tilfredshed med kommunens
lokale medlemsvente for længe
indsats for at fastholde og tiltrække
virksomheder
på afgørelser.
NORDDJURS
nye borgere og nye virksomheder
til konkrete
Unødig ventetid
ARBEJDEDE SIG IGENNEM
samt på fire statistiske indikatorer,
drøftelser af
betyder tabt
der viser, i hvor høj grad det lykkes.
dens resultater,
produktion
for
KRISEN, OG ØKONOMIEN
„Det er et utroligt vigtigt område
for at få bedre
den enkelte
ER PÅ RET KURS
at gøre noget ved. For er der noget,
indsigt i, hvad
virksomhed.
Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
kommunerne skal leve af, så er det,
virksomhederne
Så det er godt,
at der hele tiden kommer nye virkhar behov for,
at Norddjurs
somheder og også gerne borgere til
og hvordan kommunen kan hjælpe.
Kommune er fint kørende på det
området. Og at de bliver der. Ellers
„Jeg håber, DI‘s medlemsvirksomområde. Succesen på det område
underminerer det kommunens fortheder har lyst til være medskabere
burde give kommunen et signal om,
af den fortælling og sammen med
at det også lønner sig at forbedre sig satte udvikling, og det er ikke lige
det, Norddjurs har brug for,“ siger
os løfte Norddjurs derop, hvor kompå de andre områder i undersøgelPer Hastrup.
munen hører til.“
sen,“ siger han.
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Borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune

45 PLADSER FREM
hvor især byggesager og sygedagsig for at gøre noget ved erhvervs
klimaet. „Det afspejler dette års flotte pengesager bliver vurderet højt.
„Vi hører, at erhvervsudvalget har
udvikling jo tydeligt. Der er ingen tvivl
været på inspiom, at kommurations- og dianens politikere
DE SKAL HAVE
logtur til nogle
og medarbejdere
STOR ROS FOR
af kommunens
kan og bør gøre
virksomheder,
endnu mere
DET TIGERSPRING,
og at kommunen
for at forbedre
har besøgt andre
virksomhedernes DE ALLEREDE HAR
„Jeg er selvfølgelig glad for den pokommuner for
sitive omtale som følge af den bedre vilkår yderligere,
PRÆSTERET
at lære af, hvad
men de skal
placering,“ erklærer borgmester Ole
de har gjort
have stor ros for
Bollesen. „På de områder, hvor der
Formand Anders Strange, DI Østjylland
for at forbedre
det tigerspring,
er bedre resultater, har vi over flere
erhvervsklimaet. Det er blandt andet
de allerede har præsteret,“ udtaler
år haft en fokuseret indsats med
de tiltag, kommunen nu bliver belønhan.
en klar strategi. Det gælder blandt
net for,“ mener Anders Strange.
andet i vores løbende dialog med
Resultat af dialog
erhvervslivet og på beskæftigelsesHvor det tidligere blot var ca. halv
området, hvor vi stræber efter et
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
delen af virksomhederne i komtættere partnerskab med virksommunen, der ville anbefale andre at
hederne om både arbejdskraft og
etablere sig i
udvikling. Fremkommunen, er
adrettet skal
PÅ DE OMRÅDER,
det nu syv ud af
vi holde fast i
ti virksomheder.
vores strategi og HVOR DER ER BEDRE
Anders peger
blive ved med
RESULTATER, HAR VI
på, at det især er
at udvikle vores
OVER FLERE ÅR HAFT EN
embedsværkets
gode service
på blandt andet
FOKUSERET INDSATS MED dialog med
erhvervslivet,
byggesager og
EN KLAR STRATEGI
der er blevet væi vores jobcenBorgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune
sentligt forbedter.“
ret. Men også
politikerne får bedre skudsmål. Den
Et imponerende spring
samme tendens kan ses i vurdering
Formand for DI Østjylland Anders
af kommunens sagsbehandling,
Strange vurderer, at Syddjurs har sat
De enkelte år kan kommunernes
placering variere ganske meget,
hvilket i år også gælder for Syddjurs,
der er gået fra nummer 87 sidste år,
til nummer 42 i år. Det er ganske bemærkelsesværdigt, for en kommune,
der ikke tidligere har været placeret
højere end som nummer 81.
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*

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

* Maskintransport
sten og granit leveres
* Grus,Affaldscontainere
*
* mv.
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Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

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

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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BÅDE OPLEVELSESTURE
OG HEN TIL BAGEREN I

DRØMMEBILEN

Overvejelserne bag den
hvide Mercedes var en
brugs- og oplevelsesbil til
at sætte i perfekt stand.
Det var drømmebilen fra ungdomsårene, der for tre år siden blev købt
af Jørgen Due Jensen. Han driver
virksomheden Due Jensen Management med adresse på havnen i
Grenaa, mens han og hustruen, Karoline Lynggaard, tilbringer sommer
og vinter i henholdsvis sommerhus i
Grenaa og lejlighed i Silkeborg.
„Vi bruger bilen til gode oplevelser
og har været på adskillige ture i både
Danmark og Nordtyskland – nogle
gange også kroferie,“ fortæller Jørgen. „Køreturen hen til kroen er nu
en del af oplevelsen. Med kalechen
nede oplever vi både fuglefløjt og
komøg. Vi lever også, mens vi flytter os.“
Det er en brugsbil. Den kører kun
om sommeren, hvor den til gengæld
også er flittig brugt. Med tiden er
der planen at kæle lidt ekstra for den
og sætte den i perfekt stand.

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019

Kilometertælleren viser næsten
300.000 km, men bilen er blevet
passet godt på og løbende vedligeholdt. „Jeg skal have lavet nogle
småting, men det er nu lige så meget for at kæle lidt ekstra for den.“
Bliver højre fod en anelse tung,
hedder det 4 km på literen. „Med
lidt forsigtighed klarer den 6-8 km
på literen.“
Bilen kørte sine første 40 år i
Mainz i Sydtyskland og kom til
Danmark i 2014, hvor Jørgen et
par år efter købte den i Silkeborg.
„Valget faldt på den, fordi den er i
særdeles god stand, har den helt
rigtige farvekode – og er forsynet
med bagsæde, hvilket kun 11% af
produktionen er.“
Jørgen stammer fra Bavnehøj og
tog eksamen på Grenaa Gymnasium, inden han rejste ud i landet.
„Jeg blev ingeniør og siden civiløkonom.“ Efter seks år som ingeniør i
Silkeborg kom der også salg, ledelse
og organisation ind i billedet. Efter at
have haft flere direktørjob fik jeg for
nogle år siden lyst til at blive selvstændig. En glidende overgangsordning fra mit daværende direktørjob
førte til starten på mit eget.“

Sommerhuset i Grenaa har han og
hustruen haft i 20 år, så den lokale
tilknytning er holdt ved lige. Jørgen
er i år kommet med i bestyrelsen i
Erhverv Grenaa, mens Karoline er
bestyrelsesformand i den lokale
grundejerforening, Sommerhus- og
Vedligeholdelsesforeningen Grenaa
Strand.
„Gennem arbejdet i min virksomhed har jeg en meget professionel
tilgang til virksomhedsbestyrelser,
ikke som hobby, men som levebrød.
Jeg vil vide, at jeg bidrager med
noget, og alene efter sommerferien
har der været fem henvendelser om
formandsposter i bestyrelser.“ Han
er med i flere
bestyrelser og
Mercedes Benz 350 SL
ser de seneste
Cabriolet V8 Automatic
henvendelser
som meget motiProduceret: 1974
verende anerProduktion: 15.304 stk.
kendelser. „Men
i perioden 1974 - 2004
jeg sidder heller
Topfart:
211 km/time
ikke i bestyrelser.
Acceleration: 8.8 sec (0-100 km/t)
Jeg arbejder i
Nypris i 1974: ca. 200.000 kr.
bestyrelser.“
Teknik:
3.5 liter
230 HK
Mogens Greve,
V8
mogens@mercatus.dk
benzin
Hvid hardtop anvendes forår / efterår

Bilen & Bossen
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SYGDOM
FORHINDRER IKKE
JACOB I ET FLEKSJOB

Han tager papkassen ned fra hylden
og taster lynhurtigt adressen på
computeren. Alle vareprøver, der
skal sendes ud af huset med Post
Nord, kommer forbi 35-årige Jacobs
skrivebord, der står midt i kontorlandskabet i DS Smith.
„Det er et rigtig godt sted at
være, fordi jeg får ansvar, og det
er med til at give mig en dagligdag
med mening,“ siger han.
Sendte selv mail
Jacob søgte jobbet tilbage i december 2017, da hans mor så DS Smiths
jobannonce i GrenaaBladet.
„De søgte en PackRight assistent,
så sendte jeg en mail og spurgte,
om de ikke kunne bruge en fleksjobber, og så kom jeg til jobsamtale.
Tre uger efter
startede jeg
JEG FÅR ANSVAR, OG
her,“ fortæller
DET ER MED TIL AT GIVE
han glad.
Han arbejder
MIG EN DAGLIGDAG MED
tre timer om
dagen, fem dage
MENING
om ugen, og
han trives både i jobbet og sammen
med kollegaerne.
„De har taget rigtig godt imod
mig her. Jeg er jo ikke altid lige frisk
på grund af min sygdom, men jeg
har faktisk aldrig haft en sygedag,
siden jeg startede, og det er jo et
tegn på, at jeg har det godt her,“
siger han.
Sygdom med smerter
Jacob blev uddannet Webintegrator
i 2012, hvor han programmerede
websites, men leddegigten forhindrer ham i at skulle varetage et 37
timers job i den branche. Så ville han
på grund af smerter ikke lave andet
end at sove, når han havde fri.
„Jeg er født med leddegigt.
Det blev opdaget, da jeg var otte
måneder gammel. Så det er ikke nyt
for mig, men det kan godt gå hen
og blive værre. Jeg håber bare på,
at jeg aldrig bliver uarbejdsdygtig,“
fortæller han.
„Jeg har tidligere gået hjemme,
men jeg trives virkelig med at
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komme ud. Det er det sociale i at
komme ud hver dag og få en dagligdag, der betyder meget. I stedet for
bare at være derhjemme, hvor man
kigger på det samme, og så ville jeg
nok bare spille en masse computer,“
siger han.

noget, at man ansætter én, der ikke
kan stå op hele dagen, i et job hvor
man står meget op.“
Jacob er glad for, at han var det
rigtige match til jobbet.
„Jeg håber, at jeg kan blive her i
rigtig mange år,“ siger han.

Det rigtige match
Natascha Kalika Østergaard,
DS Smith får også rigtig meget ud
natascha@mercatus.dk
af at have Jacob
ansat i afdelinHVIS JACOB HAR
gen, fortæller
FRI ELLER HOLDER
HR Manager
Trine Bank HanFERIE, SÅ MANGLER VI
sen, der var med
HANS KOMPETENCER,
til at ansætte
Jacob i sin tid.
OG DET GØR HAM HELT
„Jacob matUUNDVÆRLIG
chede dette job
så godt, fordi
stillingen kræver viden
om computere og om
at opsøge ny viden
selv. Så hvis Jacob
har fri eller holder
ferie, så mangler vi
hans kompetencer,
og det gør ham helt
uundværlig,“ fortæller
hun.
For DS Smith har
det ikke kræver noget
ekstra at ansætte en
fleksjobber i denne stilling, fremhæver Trine.
„Jacob kommer med
et skånebehov, fordi
han har den her sygdom,
så jobbet skal selvfølgelig passe til ham. Vores
udfordring med denne her
stilling var, at det krævede,
at man var på kontoret alle
ugens hverdage i nogle timer,
og det er ikke sikkert, at alle
fleksjobbere kan det, men det
kan Jacob,“ siger hun, mens hun
understreger vigtigheden i at tage
højde for de her skånebehov,
når man ansætter en i fleksjob.
„Hvis man ikke tager højde
for det, så risikerer man jo, at
de ikke bliver så længe, fordi de ikke
kan holde til det. Det nytter jo ikke
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019

Jacob Foldager lider af leddegigt
og har svært ved at varetage et
fuldtidsjob, fordi mange timers
fysisk arbejde kvitterer med store
smerter. Emballagevirksomheden
DS Smith i Grenaa manglede
netop en deltidsansat i deres
udviklingsafdeling, der matchede
hans kvalifikationer og behov.

Fleksjobber Jacob Foldager og HR Manager Trine Bank Hansen, DS Smith

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019
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Virksomheden Davai Aps udvider
med ny afdeling, så el og teknik
fremover bliver en større del af
deres arbejdsområder. Det vil skabe
et bedre samarbejde mellem Davai
og kunden, fortæller afdelingsleder
Torben Kristensen.
Indtil nu har de ansatte hos Davai
primært smedet, svejset, malet og
bygget broer, men nu skal de også
kunne udføre el-opgaver, fortæller
Torben Kristensen, der er afdelingsleder hos Davai Aps.
„Når vi alligevel er ude på stedet
på en arbejdsopgave, kan vi lige så
godt lave det el-arbejde, der ligger
der, så det vil vi tilbyde kunderne
fremover,“ fortæller han, mens han
påpeger, at udvidelsen også er fordelagtig, fordi der kan spares tid.

omkring i verden. I øjeblikket er de
„Før kunne vi eksempelvis stå
på en ad hoc-opgave på Storbæltspå en havn og vente på, at et hold
broen, hvor der
elektrikere kom
laves service
ud og lavede noNÅR VI ALLIGEVEL
i højderne,
get el-arbejde.
ER UDE PÅ STEDET PÅ EN
og på den
Det kunne nemt
nye Femerngive ventetid for
ARBEJDSOPGAVE, KAN VI
forbindelse ved
vores folk, der
LIGE SÅ GODT LAVE DET
Rødby, udlejer
bare var spildt.
de mandskab og
Nu er det hele
EL-ARBEJDE, DER LIGGER
materiale fra et
„in house,“ og
etableret kontor
så har vi langt
DER
og værksted, og
lettere ved at
begge steder skal bruges forskellige
planlægge opgaverne mest effekfolk, maskiner og kompetencer.
tivt.“
„Vi satser simpelthen på, at vi
bliver valgt til at udføre opgaver,
En samlet pakke
fordi vi har denne brede vifte af
Davai Aps, der ligger på havnen
kompetencer, så man kan få den
i Grenaa, løser mange forskellig
samlede pakke hos os, og man ikke
artede opgaver
skal bøvle med at få fat i en masse
rundt
forskellige leverandører. Hos os er
der kun én person at kommunikere
med, og det giver et langt bedre
og hurtigere samarbejde,“ fortæller Torben.
Det bliver en fordel for
kunderne, der kan få løst
alle opgaver hos Davai
Aps, der løser dem

Afdelingsleder Torben Kristensen, Davai
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sammen med en række samarbejdspartnere heriblandt DWP System
Supplier, men det er også en fordel
for virksomheden selv.
„Vi udvider selvfølgelig, fordi der
er mulighed for en forretning. Målet
er at skabe mere værdi for kunderne, og det giver mere omsætning,“ siger han.

generelt udvides, men især indenfor
elektrikere.“
Davai Aps’ mandskabsudvikling
startede så småt op den 1. juli i år,
og afdelingslederen ser frem til flere
opgaver, der kræver en bred række
af kompetencer.

Lejer værktøj ud
Et andet tiltag, som de netop er gået
med i, er en fælles udlejningsportal
En mandskabsudvikling
kaldet Nethire, hvor store virksomFlere arbejdsopgaver betyder også
heder kan udleje deres værktøj og
nye hænder, understreger Torben.
maskiner. Her stiller Davai Aps alt til
„Denne mandskabsudvikling
rådighed lige fra ganske almindeligt
kræver, at der bliver ansat ekstra
håndværktøj til
mandskab, det
store industrier klart,“ fortælHOS OS ER DER
generatorer,
ler han, da de
KUN ÉN PERSON AT
kompressorer
nuværende ansamt skurvogne
satte elektrikere
KOMMUNIKERE MED,
til byggepladser,
ikke kan løfte
OG DET GIVER ET LANGT
når de alligevel
opgaven alene:
ikke selv bruger
„Det kan være
BEDRE OG HURTIGERE
det.
navigationslys
„En undersøpå et hoved
SAMARBEJDE
gelse viser, at vi
kabel på en bro,
kun bruger vores værktøj 20% af tider skal vedligeholdes, så har vi
den, og noget af vores dyre værktøj
før købt elektrikere ind, der lavede
og maskiner bliver kun brugt femel-arbejdet, nu skal de ansættes i
seks uger om året, så det kan vi lige
stedet for. Så staben af ansatte skal

så godt stille til rådighed,“ fortæller
Torben og forklarer, at værktøjet
på den måde bliver certificeret og
vedligeholdt, samtidig med at der
kommer en indtjening.
De har netop haft en mand til
at registrere værktøjet, så det kan
udlejes. Der bliver til en start udlejningsdepoter i Grenaa, Hvide Sande
og Rødby.
„Hvis der står en håndværker på
et skib lokalt på Grenaa Havn, som
mangler et stykke værktøj for at
fuldføre en opgave, så kan det blive
leveret inden for én time,“ afslutter
han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

DAVAI UDVIDER MED

NY EL-AFDELING
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019
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Baseret på erfaring og viden skaber Flexteq
morgendagens løsninger på stort og småt.
Samarbejdet består blandt andet i konIntet er for stort og intet for småt, når
struktion af el-diagrammer og montage,
Flexteq i Gassum kaster sig over opgaindkøring, servicering og ombygning af
ver. På konsulentbasis ved en af de helt
avancerede maskinanlæg ved SVM’s
store vindmølleproducenter har indehaslutkunder. Blandt dem er Novo Nordisk
ver Flemming Holck Nielsen været med
og Coloplast, som Flexteq har udført
til udviklingen af en ny havvindmølle
arbejde for i både Danmark, Kina og
– lige fra den første prototype. Og han
Ungarn. „Det handler i høj grad om tillid,
sidder fortsat med i mølleteamet.
når vi sender en samarbejdspartner ud til
Et sideløbende salg af RFID kompoen af vores kunder,“ siger Brian.
nenter indebærer nogle gange også
konsulentopgaver til Flexteq. Andre
RFID og nye muligheder
gange er det „kun“ rent salg. „Jeg har
i lokalområdet
for nylig lavet en løsning til gravsten,“
For Flemming er mulighederne den helt
fortæller Flemming. „Den er nu i proces,
store drivkraft. „Muog der køres test på
den.“ Opgaven lyder
JEG HAVDE FRA START lighederne tænder
mig. De er uanede,
på at kunne følge en
ET STORT NETVÆRK, OG
og med erfaringen
gravsten fra start til
bliver jeg også stadig
endelig placering.
DET HAR BARE VOKSET
bedre til at spotte
„Der placeres en lille
dem.“ Han samarbejRFID komponent i en SIG ENDNU STØRRE
der med flere ingenislids i den ubehandlede gravsten. Derefter kan man løbende ørhuse, der på konsulentbasis hyrer ham
ind til at servicere sine kunder.
aflæse stenens data.“
Fokus har mest været rettet mod
industrien, og ulempen ved travlheden
Bred vifte af kunder
er den manglende tid til opsøgende
Flemming er el-uddannet og var tidliarbejde. „Derfor er der givetvis folk i
gere ansat i et firma, der blandt andet
lokalområdet, der ikke lige tænker i min
arbejdede med RFID og både havde
retning, når de står med en idé eller en
udvikling og standardsalg. „Da de valgte
opgave. Men de er altid velkomne.“
standardsalget fra, så jeg en mulighed
RFID er i dag en naturlig del af mani at overtage det og blive selvstændig.
ges hverdag, og nye idéer kan betyde
Vi lavede samtidig en aftale om, at jeg
nye muligheder. „Armbånd til festivaler
fortsatte med at løse opgaver for dem i
og idrætsarrangementer er ofte påsat en
det omfang, de havde behov for.“
RFID chip. Det samme gælder nøgleDet er nu ti år siden, og på trods af, at
brikker, hvor du også kan indlæse andre
det skete i finanskrisens skygge, har der
løsninger end blot det at åbne døre.“
lige siden været fuld fart på. „Jeg havde
Moesgaard Museum arbejder lige
fra start et stort netværk, og det har bare
nu med RFID i en ring, som kan give
vokset sig endnu større.“ At kunderne
gæsterne nye oplevelser, og Flexteq har
blandt andet tæller nogle af landets helt
for en kunde i Aarhus lavet en løsning til
store spillere i forskellige brancher ser
udlejning af paraFlemming som et
plyer. En RFID chip
blåstempel. „Det
MULIGHEDERNE
er placeret i hver
spænder virkelig
enkelt paraply. „Efter
bredt. Jeg har hjulpet TÆNDER MIG
samme system som
Ranum Efterskole
på mange parkeringspladser indtaster
College med at føre flere kreative idéer
du dine data, når du tager paraplyen i
ud i livet, og jeg har lavet kurser om
stativet. Når du er færdig, sætter du den
RFID for Danfoss.“
En af de faste kunder er SVM Automa- på plads igen, registrerer – og afregner.“
tik A/S i Silkeborg, der sælger løsninger
til medicinalindustrien.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
„Vi har et fortrinligt samarbejde med
Flexteq,“ fortæller Service & After Sales
Manager ved SVM Automatik, Brian
Durvardt Jørgensen.
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Indehaver Flemming Holck Nielsen, Flexteq

TI TRAVLE ÅR

MED VIDEN OG KOMPONENTER

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019

Advertorial

17

„Vi gik ind i det med en idé og
medarbejdernes effektivitet, da alle
„Vi var med på det første hold for
forventning om, at det ville koste
kunne mærke en stor forskel, efter
20 år siden,“ fortæller direktør i
lidt, men helt overordnet set, så har
vi fik det.“
Grenaa Motorfabrik Ebbe Sørensen.
det faktisk været med til at give en
Det er ikke nødvendigvis synlige
Konceptet blev udviklet i 1999 af
lang række besparelser, fordi vi har
ting, miljøgennemgangen peger på,
den daværende Grenaa Kommune
sparet på vand, strøm og indkøb,
det kan også
på initiativ af og
og medarbejdernes trivsel er blevet
være gamle
i samarbejde
VI SLIPPER FOR AT
bedre,“ siger han og påpeger, at forvaner.
med tre de
SVARE PÅ EN MASSE
„Vi blev blandt nyelsen af certifikatet hvert tredje år
virksomheder
ikke er besværlig, men hurtigt bliver
andet gjort
Grenaa MotorfaSPØRGSMÅL, FOR VI
en del af rutinen.
opmærksom
brik, Malerfirma
på, at der kunne
Andreassen og
SENDER DEM BARE EN
Samarbejde med kommunen
foretages en
Gerner Petersen
Grenaa Motorfabrik vil anbefale anstor oprydning i
& Sønner.
KOPI AF CERTIFIKATET
dre at få det lokale miljø-stempel.
de kemikalier, vi
Han sad ikke
„De første år, er der helt klart
brugte på det tidspunkt. Vi skrotselv i direktørstolen dengang, men
større projekter, som virksomheden
tede 2/3 af det, vi havde, fordi vi
da han kom til, valgte han, at de
ikke havde brug for det. Det var bare skal rette op på. Her fik vi jo både
skulle fastholde certifikatet, fordi
kigget på vand, lys, isolering og voblevet en vane, at de var der, så vi
det giver mening på alle parametre,
res brug af kemikalier. Men når det
tænkte ikke over det.“
forklarer han.
så er rettet ind, så er det primært
„Vi har fået øje på en lang række
opfølgninger og vedligeholdelse, det
Nem dokumentation
forhold, der kunne forbedres – det
Udover at gennemgangen og opfølg- handler om for os,“ siger han.
gælder blandt andet styring af vandGrenaa Motorfabriks miljøpolitik
ningerne giver gode resultater, så er
og strømforbrug samt et helt nyt
og nye mål for de næste tre år er
det også nemt at finde papirerne i
ventilationssystem på fabrikken.
netop blevet sendt ind til godkenskuffen og vise dem frem.
Miljøgennemgangen har kun ført
delse ved kom„Når nogen
positive ting med sig,“ fortæller han.
munen, og de
spørger ind til
HELT OVERORDNET
består nærmest
dokumentation
Nyt ventilationssystem
SET, SÅ HAR DET FAKTISK
kun af opfølgninaf miljøarbejdet,
Øverst oppe under loftet på fabrikger.
eksempelvis
ken sidder en stor ventilationsVÆRET MED TIL AT
„Opfølgning
kunder og
slange. Den var der ikke for 7-8 år
er jo super kedeinternationale
siden, fortæller Ebbe.
GIVE EN LANG RÆKKE
ligt, men det er
„En af vores opfølgninger viste, at organisationer,
nødvendigt, og
så slipper vi for
der var rigtig dårlig luft herinde, og
BESPARELSER
så har vi fået et
det påvirkede de ansatte,“ siger han at svare på en
masse spørgsmål, for vi sender dem meget bedre samarbejde med komog peger op i loftet.
munen,“ fortæller han.
bare en kopi af certifikatet. Det kan
„Så fik vi implementeret et
„Vi ser dem mere som samarogså være Arbejdstilsynet, der dukluftskiftesystem, der gav os et
ker op, så bliver de altid positive, når bejdspartnere end kontrollanter,
meget bedre klima herinde på
som vi gjorde tidligere. Vi bruger
vi tager mappen frem,“ siger han
fabrikken. Det kunne vi måle på
dem, når vi har spørgsmål og får
og fortsætter: „Det gør det meget
gode svar retur. Så vi satser på 20
lettere for os.“
års samarbejde mere,“ afslutter han.
GMC Certifikatet har også været
med til at give store besvarelser
over de 20 år.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk
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Grenaa Motorfabrik har kunnet pynte sig med GMC
Miljøcertifikatet i 20 år. Den forhenværende direktør meldte
dem til, og nuværende direktør Ebbe Sørensen valgte, at køre
videre med det, fordi det giver meningsfulde forbedringer.

20 ÅR

MED GMC
MILJØCERTIFIKAT

Direktør Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019
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Direktør Sine Østergaard Bielefeldt, Skomø A/S

DEN HØJE HIM
ER SINES BATTERI

20
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Hendes puls bliver lavere, når hun kører igennem skoven hjem
fra arbejde, og tanker om arbejde skiftes ud med naturen,
dyrene og gården i Ryomgård. Her hører Sine Østergaard
Bielefeldt hjemme, og her lader hun op.
med heste i barndomshjemmet på Mols, og for tre
I kontrast til rollen som administremåneder siden købte hun den syvårige araber Saladin,
rende direktør i virksomheden Skomø
som står på marken lige uden for de små vinduer.
i Ebeltoft er 43-årige Sines fritid
„Jeg har hele tiden villet have en hest. Jeg elsker at
fyldt op med natur, dyr og gården.
arbejde med heste. De reagerer instinktivt, så de kan
En gammel, firlænget med stråtag i
nemt mærke, hvis jeg har en dårlig dag,“ siger hun og
Ryomgård, som hun flyttede ind i for
tager gummistøvler på.
seks år siden.
„Jeg er meget privat og nyder roen
Ser ikke fjernsyn
herude, og så er jeg bare ikke nybyggerParret har nok at rive i, så fjernsynet på 1. sal står
Funkishus-typen, for der må gerne være
uberørt hen.
noget historie og sjæl,“ siger Sine og
„Når vi er inde, nyder vi roen. Vi sidder måske med
kigger rundt i sin stue.
vores iPads og googler nyheder,“ fortæller hun og
Det knitrer fra brændeovnen. Bjælkerne
fortsætter: „Jeg læser tit om heste, da det får mig til
hænger råt i lofterne, et gammelt brændeat tænke på noget andet end
komfur fylder det
arbejde.“
meste af køkkenet, og
JEG ER MEGET PRIVAT OG
Selvom parret ikke ser fjernkigger man ud ad de
NYDER ROEN HERUDE, OG SÅ
syn, er der alligevel ét enkelt
små autentiske Morten
Korch-vinduer, kan man
ER JEG BARE IKKE NYBYGGER- program, som Sine har set.
Alene i Vildmarken på DR1.
kun se marker, træer
„Det var nok det eneste
og blomster, men ingen
FUNKISHUS-TYPEN
program, jeg kunne se mig selv
naboer.
i – og så alligevel ikke. For så hardcore er jeg ikke, og
„Det er her, jeg lader op,“ siger hun.
jeg kunne nok ikke være alene i så lang tid, da jeg er et
socialt menneske,“ siger hun.
Dyrene er vores børn
„Men hvis Gustav var med, så kunne jeg godt.“
Sine bor på gården sammen med sin mand Gustav
og deres dyr, som tæller to hunde, en kat, grise, høns
Fra lagerarbejder til direktør
og heste. Gustav er skovfoged og Sine er oprindeligt
Jobbet som arkæolog bestod ofte af projektansætuddannet arkæolog, så de holder begge meget af
telser.
naturen.
„Så var jeg ansat en uge et
„Vi vil rigtig gerne ud, når vi
JEG ELSKER AT ARBEJDE
sted, 14 dage et andet og to
er hjemme. Så går vi og pusler i
dage et tredje, og det gav ikke
haven, det kan være med nogle MED HESTE. DE REAGERER
mad på bordet, så jeg skulle
bærbuske eller vores økologiINSTINKTIVT, SÅ DE KAN NEMT finde på noget andet.“
ske juletræer,“ forklarer Sine.
Da jobbet som produkti„Det er ham og mig,
MÆRKE, HVIS JEG HAR EN
onsmedarbejder hos Skomø i
vores dyr og den høje
Ebeltoft blev slået op, sprang
himmel. Det er et DÅRLIG DAG
Sine til.
helt bevidst
„Jeg tænkte, at det var et arbejde, hvor jeg kunne
valg, at vi ikke har fået børn,
tjene nogle penge vinteren over.“
det er ikke en trang, vi
Herefter blev Sine lynhurtigt lagerchef, og i 2013 blev
har. Vi har dyrene,“
hun produktionschef.
siger hun.
„Jeg havde jo ingen erfaring indenfor ledelse, så det
Sine er
blev jeg uddannet i. Netop fordi jeg startede på gulvet,
vokset
er jeg bærer af en såkaldt Skomø-kultur, som man ikke
op
bare lige får.“
Den 1. august 2018 kunne hun kalde sig direktør i
Skomø.
„Jeg har været igennem hele fødekæden, og det giver mig rigtig meget. Nu er jeg Skomøs ansigt udadtil,
og det er også en udfordring for mig, da jeg som sagt
er en meget privat person. Derfor har jeg brug for at
komme hjem i min hule og lade op,“ afslutter hun.

MMEL

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
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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

En stærk
nordisk bank

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

Speciale i entrepriseret
Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

Vi rådgiver en række østjyske entreprenører, håndværkere,
ingeniør- og arkitektvirksomheder om alt fra udbud, kontrakter og syn og skøn

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

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

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

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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.

22

www.mfnorddjurs.dk
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PLADS TIL DIG I CIRKULÆRT
INNOVATIONSNETVÆRK DJURSLAND
Kan gamle vindmøller omsættes
til byggematerialer? Findes der et
bæredygtigt alternativ til plastik
i forhold til emballering af varer?
Hvordan kan man arbejde med
social bæredygtighed på tværs af
meget forskelligartede brancher,
uanset om man er en mindre eller
større virksomhed? Disse spørgsmål
kendetegner nogle af de temaer,
der præger dagsordenen i Cirkulært
Innovationsnetværk.
Mere end 30 medlemmer
Cirkulært Innovationsnetværk er
skabt af Syddjurs Kommune og
Business Djursland for at understøtte samarbejdet mellem virksomheder med cirkulære forretningsmodeller samt virksomheder, der er
interesseret i at udvikle deres forretningsmodel i en grønnere retning.
Virksomhederne inviteres til møde
fire gange om året under forskellige
temaer, som de selv er med til at
bestemme.
Hands-on møder
Møderne er en kombination af
spændende oplæg og workshops,
hvor der er en hands-on tilgang til
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2019

temaerne for mødet. Netværket har
netop afholdt et innovationstræf
hos Grobund, temaet var „social
bæredygtighed“. Her holdt Steffen
Max Høgh et spændende oplæg og
faciliterede en Workshop. Omdrejningspunktet var samspillet mellem
trivsel, bæredygtighed og profit.
Steffen har stiftet virksomheden
3R Kontor, der er blevet opkøbt af
HolmrisB8.
I netværket klædes virksomheder
på med viden og kompetencer til
at afdække potentialer, indgå nye
partnerskaber og udvikle innovative
løsninger i den cirkulære økonomi.
Dette kan eksempelvis være
genbrug af plastik, byggematerialer
eller præsentation af metoder til at
arbejde med bæredygtige projekter.
I ordet cirkulær ligger, at virksomhedens drift og udvikling forstås i en
bæredygtig cyklus, hvor ressourcer,
både materielle, menneskelige
og økonomiske ses i et bæredygtighedsperspektiv. Netværket
arbejder derfor med meningsfyldt
forretningsudvikling, der fører til
en styrkelse indenfor viden om og
metoder til at arbejde med cirkulær
forretningsudvikling.

Verdensmålene i fokus
I 2019 har netværket beskæftiget sig
med at blive klogere på FN‘s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Netværket har brugt verdensmålene
til at definere indholdet for de forskellige temaer til møderne, og til at
skabe et fælles sprog i forhold til at
arbejde med bæredygtig omstilling.
Bliv gæst på næste træf
Næste Innovationstræf finder sted
den 13. november fra kl. 13 til 16 og
temaet for mødet vil være „Bæredygtig energi“.
Hvis du som virksomhed gerne
vil være medlem af netværket, er
du velkommen til at deltage som
gæst ved et møde. Du kan kontakte
projektleder Torben Kyster Nielsen,
der er Erhvervs- og udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune, på tlf.
87535856 eller tokn@syddjurs.dk.
Efter mødet kan du tage stilling til,
om det er noget for din virksomhed
at blive medlem.
Det er gratis at være en del af netværket, og man deltager i møderne
efter behov/relevans.

Annonce
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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

24

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel
Her
du findeog
statistik
omstatistik,
udviklingen
på bruge.
boligmarkedet
de seneste
tre brug
år. Vælg
din region,
landsdel
ellerkan
kommune
find den
du skal
Er du journalist
og har
for data,
så ring
eller skriv til
eller
og find den statistik,
duerskal
Er du journalist
ogfinde
har brug
fordu
data,
ring eller skriv til
en afkommune
vores pressemedarbejdere,
der
klarbruge.
til at hjælpe
dig med at
de tal,
skal så
bruge.
en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.

Udbud Solgte
Udbud Solgte
Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
Brug
nedenfor
at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
op tilmenuerne
fire områder
og alletilboligtyper.
op til fire områder og alle boligtyper.
Jeg vil gerne se:
Jeg
vil gernekr.
se:pr. m²
Salgspris,
Salgspris, kr. pr. m²

For område:
For
område:
Vælg
Vælg
(Du
kan sammenligne op til fire

For boligtype:
For
boligtype:
Vælg
Vælg
(Du
kan sammenligne op til tre

(Du
kan sammenligne op til fire
områder)
områder)
Norddjurs �
Norddjurs �

(Du
kan sammenligne op til tre
boligtyper)
boligtyper)

Syddjurs �
Syddjurs �

Villa/Rækkehuse �
Villa/Rækkehuse �

Salgspris, kr. pr. m²
Salgspris, kr. pr. m²

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Graf Tabel
Graf Tabel

12.000

12.000

11.000

11.000

10.000

10.000

Kroner
Kroner

Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
Find statistik
om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
9.000

9.000
Her kan
du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel
ellerkan
kommune
find den
du skal
Er du journalist
og har
for data,
så ring
eller skriv til
Her
du findeog
statistik
omstatistik,
udviklingen
på bruge.
boligmarkedet
de seneste
tre brug
år. Vælg
din region,
landsdel
8.000
en afkommune
vores pressemedarbejdere,
derdu
erskal
klarbruge.
til at hjælpe
dig med at
de tal,
skal så
bruge.
eller
og find den statistik,
Er du journalist
ogfinde
har brug
fordudata,
ring eller skriv til
8.000

en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.
7.000

7.000

Udbud

Solgte

6.000

Udbud Solgte
Brug menuerne
nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
6.000
op tilmenuerne
fire områder
og alletilboligtyper.
Brug
nedenfor
at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
5.000
op til fire
områder og alle boligtyper.
Jan
Jeg vil5.000
gerne se:
ForJul
område:

Salgstid
Jeg
vil gerne se:
Salgstid

2017
Jan
2017

2017
Jul

Vælg
For
område:
2017

Norddjurs

Jan

Jan
For boligtype:

Jul

2018
Jan
2018

2018
Jul
2018

Jul

2019
Jan

2019
Jul
2019

Vælg
For
boligtype:
2019

Syddjurs
(Du
kan sammenligne
opVilla/Rækkehuse
til fire
(Du
kan sammenligne op til tre
Vælg
Vælg
Syddjurs
Villa/Rækkehuse
områder)
boligtyper)
(Du
kan sammenligne op til fire
(Du
kan sammenligne op til tre
områder)
boligtyper)
Norddjurs �
Syddjurs �
Villa/Rækkehuse
� Ændring år
Boligtype
Ændring
måned

Norddjurs

Område
Område
Norddjurs
Norddjurs
Syddjurs

Boligtype
Norddjurs �
Syddjurs �
Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse

Salgstid
Syddjurs
Salgstid

Ændring
måned
Ændring år
Villa/Rækkehuse
�
1,9%
12,6%
1,9%
12,6%
1,0%
5,9%
Graf 5,9%
Tabel
1,0%
Graf Tabel

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

325
Boligsidens
Markedsindeks åbner døren til boligm…
325
Boligsidens
Markedsindeks åbner døren til boligm…

Boligsidens Markedsi…
Boligsidens Markedsi…

300

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
300
Hvis
du
erdu
journalist
område,
dækker og skal vide noget om boligmarkedet i det
275du dækker
område,
Hver måned
udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
Hver
måned
udgiver
Boligsiden
pressemeddelelser
udviklingen
på boligmarkedet
med
udgangspunkt
i statistik ogom
data
fra
275
på
boligmarkedet
med udgangspunkt i statistik og data fra
Boligsidens
Markedsindeks.
250

DageDage

Boligsidens Markedsindeks.
250

225
225
200
200
175
175
150
150
125

Jan
2017
Jan
2017

125

Jul
2017
Jul

Jan
2018
Jan

Jul
2018
Jul

2017
Norddjurs

2018
Syddjurs

2018
Villa/Rækkehuse

Norddjurs

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

Jan
2019
Jan
2019

Jul
2019
Jul
2019

Område

Boligtype

Ændring måned

Ændring år

Område
Norddjurs

Boligtype
Villa/Rækkehuse

Ændring måned
-1,8%

Ændring
år
-26,8%

Norddjurs
Syddjurs

Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse

-1,8%
-12,1%

-26,8%
-6,7%

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

-12,1%

-6,7%

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm… Kilde:
Boligsidens
Markedsi…
Boligsiden.dk
Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…
Boligsidens Markedsi…
Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område,
dækker og skal vide noget om boligmarkedet i det
Hvis
du erdu
journalist
Hver måned
udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
område,
du dækker
på boligmarkedet
med
udgangspunkt
i statistik ogom
data
fra
Hver
måned udgiver
Boligsiden
pressemeddelelser
udviklingen
Boligsidens
Markedsindeks.
på
boligmarkedet
med udgangspunkt i statistik og data fra
Boligsidens Markedsindeks.

Antal erklærede konkurser
Antal
800
700
600
500
400
300

0

200
100
0

August
2018

Juni
2019

Juli
2019

August
2019

Kilde: Danmarks Statistik

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

4

3

2

Djurs Sommerland A/S
Det internationale Park World
Magazine har afholdt Park
World Excellence Awards
2019. Her blev Djurs Sommerland, som den eneste
danske forlystelsespark, kåret
som vinder i to kategorier.
Det var som »Family Park of
the Year« og »Thrill Ride of
the Year« – for årets nyhed,
Tigeren.
„Vi er utroligt glade, og meget
stolte på medarbejdernes
vegne, for at have vundet de
to europæiske priser. Siden
2008 har vi investeret mere
end 500 millioner i produktudvikling og tematiserede
forlystelser, og vi arbejder
hele tiden på at levere de allerbedste oplevelser til vores
gæster. Vi ser de to priser
som en særdeles stor anerkendelse. Vi var oppe imod
et stærkt felt af forlystelses500
parker med
højt internationalt
niveau,400
og vi er naturligvis
rigtigt stolte over, at vi hev
300
to førstepladser
med hjem til
Danmark,”
siger adm. direktør
200
i Djurs Sommerland Henrik B.
Nielsen.100

Juni
2018

April
2018

Maj
2019

Juni
2019
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561
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590
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Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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3D College
3D-grafik skolen under Viden
Djurs er blevet udnævnt til
at være »Best Architectural
Visualisation School in the
World 2019« blandt 500 skoler i hele verden. 3D College
vandt over Yrgo Gothenburg,
Sverige6 som nummer to og
CICE fra
5 Madrid i Spanien
som nummer
tre.
4
Ifølge innovationschef Søren
3
Hoffmann Hansen, 3D
2
College,
er det et kæmpe
1
skulderklap
til de mange
0
talentfulde
elever, der går på
skolen.
Den Skæve Kro
Den Skæve Kro i Ebeltoft er
genåbnet efter godt et års
pause, idet Lars Bruun og Kai
Svend Rathje er vendt tilbage
som forpagtere. De vil drive
kroen videre efter samme
koncept, som da de tidligere
forpagtede den.
Paragraf Advokaterne ApS
Advokat Lars Rieck Sørensen
og Advokat Søren V
 asegaard
Andreasen har valgt at

fusionere deres to advokatfirmaer, der fortsætter under
navnet Paragraf Advokaterne.
Den fælles virksomhed har
kontorer i Auning, Hadsten,
Skødstrup og Hinnerup.
”Paragraf Advokaterne vil
med fusionen fastholde
de tætte relationer og det
nære kendskab til klienterne,
men nu med muligheden
for i endnu højere grad at
servicere vores klienter og
yde specialiseret advokatrådgivning,” udtaler Søren
Vasegaard Andreasen.

Temamøde for iværksættere
8. oktober, kl. 16:00-18:00, Danhostel
Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.
Overvejer du at starte virksomhed i
Syddjurs Kommune? Så er her muligheden for at møde tre iværksættere:
Birgit Petersson, Hornslet Zoneterapi,
Jensen Opals og Ida Mahler/Simon T.
Olesen, Mount Agency IVS.
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Tilm.: Senest 7. oktober kl. 12:00
Åben virksomhedsrådgivning
23. oktober kl. 16.00-18.00, Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Kom og få rådgivning i forbindelse
med udvikling af din virksomhed, bl.a.
inden for jura, regnskab, finansiering,
bæredygtighed og kommunikation.
Rotary i Grenaa og Erhverv Grenaa
inviterer i samarbejde med Norddjurs
Kommune til 20 minutters gratis en-tilen rådgivningsessioner.
Mulighed for tilmelding på forhånd.
www.erhvervgrenaa.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
24. oktober kl. 08:00-09:30, Kultur
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa.
Hør Route Director Region Denmark
Tony Michaelsen, Stena Line, fortælle
om perspektiverne af den ny Kattegatregion, der opstår, når Stena Line
flytter Grenaas færgeforbindelse fra
Varberg til Halmstad.
Mulighed for gæstedeltagelse. Se
artikel side 4.
www.erhvervgrenaa.dk
Iværksætterkursus
Forretningsplan/strategi & selskabsformer
29. oktober kl. 18:30-22:00, Danhostel
Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.
Første af i alt seks kursusaftener.
Gratis forløb målrettet nye iværksættere, uanset om du blot overvejer eller
allerede er i gang.
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Tilm.: Senest 28. oktober kl. 12:00
Iværksætterkursus
5. november: Markedsføring
Se omtale 29. oktober.

Made by Djursland 2019
Teknologiudvikling som vækstdriver
7. november kl. 14:00-17:00, Ny Malt,
Adelgade 39, 8400 Ebeltoft.
Årlig erhvervskonference, med fokus på
de mange styrker og udviklingsmuligheder Djurslands erhvervsliv rummer.
1 Oplevelsesøkonomi og det kreative erhverv
Visuel storytelling og produktion til
sociale medier, v. dir. Valdemar Shin
Sato Kühl.
Furnipart v. CEO Rasmus Byriel –
Designvirksomhed og firstmover til
at sætte strøm til processer og flows
gennem hele organisationen og har
derved øget deres konkurrencekraft.
2 Lokale fødevareproducenter
Supersystem til fødevarevirksomheder
v. Henrik Rendbøll, Møllerup Brands
samt Katrine Søndergård og Rasmus
Steen Kristensen Co-founder af
Tracezilla.
Andersen Winery v. vinmager Mads
Groom Andersen – rejsen til hvor de
er i dag.
Netværk med teknologivirksomheder
Tilvalg og -køb: Rundvisning på Nymalt
v. Kristian Krog samt netværksmiddag
på Nymalt med aftentapas fra SMAG.
Arr./info: www.businessdjursland.dk,
Viden Djurs og Mercatus Reklame
bureau A/S. Se annonce side 2.
Tilm.: www.madebydjursland.dk
Iværksætterkursus
12. november: Salg og service
Se omtale 29. oktober.
Innovationstræf,
Cirkulært Innovationsnetværk
13. november kl. 13.00–16.00.
Mødetema: bæredygtig energi. Alle
virksomheder er velkomne til at deltage som gæst i netværket.
Stedet for mødet var ikke fastlagt ved
redaktionens slutning, men oplyses
ved tilmelding.
Tilm.: Projektleder Torben Kyster Nielsen 8753 5856 / tokn@syddjurs.dk
Iværksætterkursus
19. november: Økonomi
Se omtale 29. oktober.
Erhverv Grenaa medlemsmøde
21. november kl. 08:00-09:30, Kultur
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa.
Hør bestyrelsesformand Bent Hansen,
Grenaa Havn, fortælle om havnens
udviklingsplaner.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Iværksætterkursus
26. november: Juridiske forhold, Akasse og forsikring
Se omtale 29. oktober.
Iværksætterkursus
3. december: Finansiering & støttemuligheder
Se omtale 29. oktober.
Nytårskur
10. januar 2020 ca. kl 14.00-16.00,
sted endnu ukendt.
Business Djurslands traditionelle
nytårskur
Info: www.businessdjursland.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
30. januar 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Ajour
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Julefrokost på Hotel Crone
Buffet

Ud af huset

kl. 18-21 – 23. nov, 30. nov, 7. dec & 14. dec
Koldt

Varmt

Marinerede sild med løg,
kapers og høvlet peberrod,
hjemmelavet karrysalat
Hjemmerøget laks
på sprød salat og citron
Smilende æg med tomater, rejer
og hjemmelavet mayonnaise

Langtidsstegt flæskesteg
med sprød svær og
hjemmelavet rødkål
Julemedister serveres
med groft krydret sennep
Juleskinke med grønlangkål
og brunede kartofler

Lunt

***
Hertil hjemmebagt brød,
rugbrød og smør

Rødspættefilet
med grov remoulade og citron
Lun tartelet med høns i asparges
Lun leverpostej serveret
med bacon og champignon
Æbleflæsk
med saltstegt flæsk

449,-

Dessert
Ris à l’amande
med lun kirsebærsauce
Oste trilogi med syltede
nødder og syltede appelsiner

599,-

(min. 10 pers.)

Fiskemandens marineret & kryddersild
m/ karrysalat
Krofatters hjemmerøget laks
m/ cremefraichedressing
Rødspættefilet m/ remoulade og citron
Kromutters lune leverpostej
m/ sprød bacon & ristede champignon
Hjemmelavet gammeldaws æbleflæsk
Kro’ens julemedister
m/ hjemmelavet grønlangkål
Dansk flæskesteg m/ hjemmelavet rødkål
Dansk brie m/ druer & syltede nødder
Hjemmelavet ris à l’amande
m/ lun kirsebærsovs
Husets hjemmebagte rugbrød & franskbrød

265,-

299,-

pr. person

pr. person

pr. person

inkl. øl, vand, husets
vin og snaps ad
libitum indtil 21.00

inkl. øl, vand, husets
vin og snaps ad
libitum indtil 01.00

Uden drikkevarer

Havneplads 13 · 8500 Grenaa
Tlf. 8632 0157

Hold Julefrokosten
på Skakkes Holm
















Kryddersild, stegte sild og marinerede sild
Rødspættefilet med remoulade og citron
Æg med rejer og mayonnaise
Røget laks med asparges
Ovnbagt laks
Tarteletter med høns i asparges
Frikadeller med stuvet hvidkål
Lun leverpostej med bacon og champignon
Julemedister med grønlangkål
og brunede kartofler
Andesteg med svesker og æbler
Ribbensteg med rødkål
Honning glaseret juleskinke
med mixed salat og dressing
Oksespidsbryst
Osteanretning
Ris a la mande med kirsebærsauce og mandelgave

Julefrokost 2 timer
Kl. 19.00 til 21.00

Inkl. øl, vin, vand og snaps

Julefrokost 3 timer
Kl. 19.00 til 22.00

Inkl. øl, vin, vand og snaps

Julefrokost 6 timer
Kl. 19.00 til 01.00

Inkl. øl, vin, vand og snaps

325,-

pr. per

son

425,-

pr. per

son

525,-

pr. per

son

Live musik:

Fredag og lørdag d. 29. og 30. november
Fredag og lørdag d. 6. og 7. december
Helt frem til kl. 01.00

Bordbestilling tlf.: 86 30 09 89

Restaurant Skakkes Holm

Skakkesholm 56 . Grenaa Lystbådehavn . 8500 Grenaa . Telefon 86 30 09 89
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Alle data er indhentet i perioden
29.08.2019-24.09.2019
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
BIRKBALLE OG NICHOLAISEN APS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2019
Bruttofortjeneste
2,6
(1,7)
Resultat før skat
0,7
(0,0)
Egenkapital
3,2
(3,0)
Antal ansatte
7
HOLMRIIS-EBELTOFT
EL-INSTALLATION A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
7,6
(7,0)
Resultat før skat
0,5
(0,7)
Egenkapital
3,0
(2,7)
Antal ansatte
15
HUTTERS REKLAMEBRODERI APS*
Huldremosevej 17A, Ramten,
8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(1,4)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
7
JYDELAND MASKINFABRIK A/S
Drammelstrupvej 2, Tirstrup,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
11,7
(7,8)
Resultat før skat
4,8
(4,7)
Egenkapital
10,5
(10,4)
Antal ansatte
11
M. NIELSEN OG SØNNER
MASKINFORRETNING APS
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
-0,2
(-0,3)
Egenkapital
3,3
(3,4)
Antal ansatte
7

MIDTDJURS TØMRER & MURER APS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(1,4)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
3
MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,1
(1,2)
Resultat før skat
-0,8
(-0,1)
Egenkapital
-0,2
(0,2)
Antal ansatte
7
OTTO SØRENSEN A/S
Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,5
(3,3)
Resultat før skat
0,7
(0,6)
Egenkapital
7,9
(7,8)
Antal ansatte
7
RESTAURANT
AF 13. MAJ 2015 APS*
Skakkes Holm Bådplads 56, 8500
Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,2
(2,8)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
0,0
(0,1)
Antal ansatte
15
TRUSTRUP
GULVBELÆGNING APS*
Petersborgvej 20, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
3
URTEGAARDEN APS
Aldershvilevej 1, Vivild, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
7,4
(8,1)
Resultat før skat
3,7
(5,1)
Egenkapital
5,5
(6,0)
Antal ansatte
15

Direktør Morten Jakobsen, Apro Danmark ApS

Apro både vækster og tjener penge
Direktør Morten Jakobsen og
hans team har succes i den
niche, der kombinerer port- og
kranservice på Djursland og i
Østjylland. „Vi har tjent penge,
selvom vi vækster rimelig
godt, og har også det sidste
år fået flere erhvervskunder til
vores port- og kranservice. Det
betyder, at kunden kun behøver én leverandør, så one-stop
shopping virker bestemt i
vores branche.“
Fokus på vækst
Morten vil gerne sikre, at virksomheden bliver ved med at
vokse og samtidig holder fast
i den gode service. „Vi har ansat to mere til at køre service i
år, så vi nu er ti medarbejdere,
med otte i marken og to på
kontoret.“
Apro har stadig 80% af kunderne på Djursland, men også
i f.eks. Skanderborg, Horsens
og Silkeborg er der bud efter

Nye selskaber

40769919 FVAR ejendomme ApS.................................. 09.09.2019
40758615 Emsi ApS........................................................ 04.09.2019

Cvr nr
40793305
40792686
40780416
40760547
40759042
40799303
40777717
40776060
40775862

29538956
39080680
32274900
38506242
38953990
40005951
32343694

Selskabsnavn
Reg.dato
TMH 2019 ApS............................................... 18.09.2019
Åstrupvej 27 ApS........................................... 18.09.2019
Tårn 2 ApS...................................................... 12.09.2019
Tommy Dahlgaard ApS.................................. 04.09.2019
A.P. Group Albøge ApS.................................. 04.09.2019
S.B.A. Belægning & Anlæg ApS.................... 20.09.2019
PH Taxi ApS.....................................................11.09.2019
Rømer Vegan Product ApS.............................11.09.2019
Bakketoften 3 ApS..........................................11.09.2019

Selskabsændringer
AKB BYG ApS...................................................... 18.09.2019 4)
Helhedshuset IVS................................................ 17.09.2019 3)
GRENAA PLANTECENTER ApS........................06.09.2019 4)
HOFFMANS HAVE & MULTISERVICE IVS........29.08.2019 2)
SM Byg og Montage IVS....................................25.08.2019 0)
Marias udstyr til hundesport IVS........................ 24.09.2019 3)
Ever-log.dk IVS.................................................... 18.09.2019 4)

39295482
38790366
38902334
39236257
36898666
32080316
14096582
38343475
36058080

APRO DANMARK APS

Høbjergvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste

4,2

(4,0)

Resultat før skat

0,4

(0,3)

Egenkapital

0,9

(0,6)

Antal ansatte

10

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

STØJWU ApS UNDER KONKURS..................... 18.09.2019 4)
Rudan Cars IVS................................................... 17.09.2019 0)
Selskabet af 4-9-2017 IVS.................................. 11.09.2019 4)
TKT byg & service ApS.......................................09.09.2019 4)
Anpartsselskabet af 22.10.2018.........................09.09.2019 4)
HUSET HOLMRIIS EBELTOFT ApS................... 07.09.2019 1)
BUSSE RADIO A/S............................................. 02.09.2019 3)
JS Ejendomsservice IVS.....................................26.08.2019 4)
BCC TRADING ApS............................................25.08.2019 0)

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

Grenaa Havn A/S
Direktør Anne Bjerrekær
(56), Det Grønne Museum,
og tidligere topchef i Mærskkoncernen Carsten Plougmann Andersen (62) er begge
indtrådt i Grenaa Havns
bestyrelse.
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den kombinerede service.
„Når vi får flere kunder længere væk, skal vi have ansat
elektrikere og mekanikere, der
bor lokalt, for det er for dyrt at
sende servicefolk fra Djursland til en port eller en kran i
Horsens.“
Sidste år voksede bruttofortjenesten til 4,2 mio. kr.
samtidig med at resultatet før
skat voksede med godt 50%.
Morten forventer fortsat vækst
og håber også på at skulle ansætte yderligere medarbejdere
det kommende år.

Huset Holmriis
Livsstilsbutikken Huset Holmriis på havnen i Ebeltoft har
skiftet ejer, idet Gitte Hansen
(53) har overtaget virksomheden fra Jette Holmriis, der
efter ti år har valgt at gå på
efterløn.

Ajour
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JULEARRANGEMENT OG BUFFET
KAN BOOKES ALLE DAGE
I NOVEMBER OG DECEMBER
Dog ikke 24.-26. december

PRIS PR. KUVERT
INKL. MOMS

FROKOST

275,-

BUFFET
UD AF HUSET

Udbringning 250,JULEFROKOST
HOS LÜBKER

695,-

Prisen er inkl. lokale, buffet og
drikkevarer (2 slags øl, vin og
vand ad libitum samt kaffe/te).
Min. 15 kuverter.

Hold ÅRETS JULEFROKOST hos Lübker
eller bestil den lækre buffet ud af huset
Vi har sammensat en spændende og velsmagende julemenu, som både dækker
behovet hos dem, der elsker den traditionelle julemad - men også hos dem, der
kan lide en lidt anderledes menu med karakter.
Hold jeres julearrangement i et skønt festlokale hos Lübker. Her sørger vi for alt mad og
drikke – I skal blot sætte jer til bords og nyde aftenen. I kan også vælge at afhente eller
få menuen leveret hos jer. Alt er gjort klar og sat på fade – nemmere bliver det ikke.

3840 8031
TILKØB
Velkomstdrink .................... 60,Drinks ad libitum
efter middagen ............... 148,Billet til husets
drinks/cocktails ................. 70,Snaps/shots, flaske ........ 500,Natmad ................................ 75,Der er mulighed for overnatning
i hus/lejlighed - få et tilbud.

Jule

BUFFET

Marinerede sild med karrysalat og syltede rødløg
Paneret rødspættefilet med hjemmerørt
remoulade og citron
Fennikel gravad laks med sennepscreme

lig fest
e
æd le
Gl Ju

Æg med marinerede tigerrejer og urtemayo
Salat med røget andebryst og friske figner
Charcuteri med 3 slags pølser, sylt og pesto
Braiseret svinebryst med sprød svær, brunede
kartofler og hjemmelavet rødkål
Tarteletter med høns i asparges
Langtidsstegt okseculotte med bagte rodfrugter
Brie med druer, ristede nødder i ahornsirup og
kanelsyltede brombær
Risalamande kage
Brød, kiks og smør

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3

Lübker Square Lübker Allé 123 | DK-8581 Nimtofte | Tel. +45 3840 8000

| www.lubker.com

