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Hvad tæller
for dig?

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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Han eksporterer godt 4000 brugte
kopimaskiner om året. Det kan Asger
Thing, fordi han investerer tid i at rejse
til landet og opbygge et kendskab til
menneskerne og kulturen, som han
handler med, mener han.

BRUGTE KOPIMASKINER

FRA MØRKE

TIL DUBAI

Ejerleder Asger Thing, Thing A/S
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Asger Thing fra eksportvirksom
heden Thing A/S står og peger på
over 200 brugte kopimaskiner, der
om få timer vil være på vej til Hamborg i en lastbil. Her handler han
med en egyptisk mand, der sælger
dem videre. Ham lærte Asger at
kende gennem en anden kunde, og
sådan hænger det sammen, siger
han.
„Eksport handler om at netværke
og få kunder gennem andre kunder,“ fortæller han.
80% af alle handler i virksomheden er eksport til udlandet. De
sidste 20% er i Danmark.
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præsenterer mig for deres familie,
„I Danmark sælger jeg kun de
og vi spiser middage på gulvet og
bedste maskiner, jeg har. Det er
drikker te. Det
ofte dem, der
varer ofte en hel
handler med
EKSPORT HANDLER
dag fra klokken
maskinerne, der
OM AT NETVÆRKE OG FÅ
ni om morgenen
så køber dem
til sent aften,“
tilbage igen,“
KUNDER GENNEM ANDRE
fortæller han.
forklarer han.
Når de så
KUNDER
besøger ham i
Rejser til Dubai
Danmark, forsøger han at være lige
Asger ejede tidligere virksomheså gæstfri.
den CopyPrint A/S i Randers, der
„De vil gerne opleve vores kultur.
blandt meget andet solgte brugte
Så har de en ny kone med hver
kopimaskiner. Den del valgte han at
gang, og den forskel kan vi godt
gå videre med, da han i 2003 solgte
grine lidt af, og jeg spørger, om de
virksomheden. Han startede Thing
så har fire gange så mange probleA/S, der dengang havde et lager i
mer, nu når der er så mange koner
Knebel og et i Ugelbølle, hvor han
at holde styr på,“ griner han.
bor.
På den måde opbygger de en
„Jeg havde jo allerede et netværk
viden om hinanden, som han kalder
gennem mit daværende firma, så
helt speciel og nødvendig.
jeg var så småt i gang, og jeg vidste
„Du kan ikke drive forretning i en
jo, at der var et marked. Derudverdensdel uden at kende kulturen,“
over vidste jeg, at der ville være
siger han.
en masse netværksrejser til blandt
andet Singapore, Polen, Holland,
Bliver i Mørke
Belgien og ikke mindst Dubai, og
Asger har en kontrakt med Norddet var de oplevelser, jeg gerne ville
djurs Kommune, hvor han henter
have.“
kopimaskiner. For noget tid siden
Asger har sidenhen været i Dubai
skulle samtlige maskiner skiftes på
rigtig mange gange for at netværke,
skoler og i daginstitutioner.
og samarbejdspartnerne har også
„Men ellers bruger jeg ikke rigtig
besøgt ham i Danmark.
de lokale. Virksomheden kunne reelt
„På et eller andet tidspunkt, giver
set ligge i hele landet, men det er en
de dig blåstemplet,“ siger han og
fordel, at der er under fire kilometer
fortæller, at det har taget mange år
til motorvejen fra Mørke,“ fortæller
for ham at få den anerkendelse.
han.
Asger købte den 1800 m2 store
Kendskab til kulturen
Den største udfordring ved at handle hal i 2008, og han har efterfølgende
med eksempelbygget en
vis Dubai ligger i
kontorbygning
DU KAN IKKE DRIVE
kulturforskellen,
til. Her har han
FORRETNING I EN
mener Asger.
fire fastansatte
„Der er store
udover sig selv.
VERDENSDEL UDEN AT
kulturforskelle
„Næste år
KENDE KULTUREN
mellem en by i
ansætter jeg en
Dubai og Mørke
medarbejder
i Danmark,“ siger han og fortsætter: mere, men jeg øger ikke lageret.
„Der er ingen problemer med de
Jeg er 68 år og har de kunder, jeg
store virksomheder, det er mere de
skal have,“ siger han og svarer lynsmå. Der er både noget i forhold til
hurtigt, da han bliver spurgt, hvornår
pengeoverførsler, de betaler jo ikke
tiden er inde til at stoppe.
skat, så jeg har brugt meget krudt
„Jeg tager ti år mere i Mørke.“
på at forklare dem, at vi kun tager
imod pengeoverførsler via banken,
Natascha Kalika Østergaard,
derudover er der også noget med
natascha@mercatus.dk
kommunikationen generelt og terrortruslen,“ siger han.
„De gange, jeg har været nede og
besøge dem, har de været utrolig
gæstfrie. De viser, hvordan de bor,
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I emballagevirksomheden DS Smith optimerer de konstant
produkterne til de godt 700 kunder, så de er så bæredygtige
som muligt. Her ser de på bæredygtighed i bred forstand og
som meget andet end CO2-udledning.
Båndene kører i pendulfart, maskinerne ket bedst, så der er minimalt „luft“. På
den måde bliver transporten så bærelarmer og det damper fra det pap,
dygtig som muligt.“
der kommer ud på den anden side på
lageret i Grenaa. Fremstillingsprocessen
Undgå madspild
af deres produkter og selve produktet
Mange af de emballageløsninger, der
gør emballagevirksomheden DS Smith
bliver produceret på fabrikkerne, bliver
meget ud af at gøre så bæredygtig som
brugt til at transportere fødevarer ud til
muligt, fortæller Peter Malbek, der er
butikker og på hylderne.
direktør for forretningsudvikling.
„Det vil sige, hvis vi ikke laver vores
„Det er en nødvendighed at tænke
emballage ordentligt, så kan det resulbæredygtigt i dag. Vi tænker det ind i
tere i madspild. Hvis vores kasser ikke
alt, hvad vi gør, det er ikke kun det enkan bære køleprodukter, det kunne
delige produkt, det er også vejen dertil
være oste eller yoghurt, men braser
og alt det udenom, som transporten af
produkterne, madspild og omgivelserne sammen i lastbilerne på vej til eksempelvis England, så
på vores fabrikker.“
er det jo madspild.
Derfor er det vigHVIS VI IKKE LAVER
Her tænker vi restigt, at virksomheVORES EMBALLAGE
sourcebesparende,“
der ser bredere på,
forklarer Peter.
hvad bæredygtighed ORDENTLIGT, SÅ KAN DET
Derfor er stærke
er, siger han.
RESULTERE I MADSPILD
emballageløsninger
„De fleste sideog bedre emballestiller bæredygtigring, der kan holde til vægten, også en
hed med CO2, og det er jo helt forkert,
del af spørgsmålet om bæredygtighed.
da der er mange flere aspekter i det.
„Her er det igen en bredere måde
Man skal have en bred forståelse af
at tænke bæredygtighed på,“ fortæller
bæredygtighed,“ mener Peter.
Peter.
Minimerer materiale og transport
Lokale fabrikker
DS Smith spørger derfor ikke kun,
Når DS Smith vægter fokus på bære
„hvordan kan vi blive mere bæredygdygtighed fra et bredt perspektiv,
tige“, men vender det også om og
betyder det også et stort fokus på de
spørger „hvordan kan vi hjælpe kunderne med at blive mere bæredygtige?“ enkelte fabrikker i DS Smith koncernen.
Lars Riis er teknisk chef i DS Smith,
forklarer Peter.
„Kunderne er generelt meget interes- men holder til på fabrikken i Grenaa.
Her har han været med til at indføre en
serede i at blive mere bæredygtige, så
række miljøvenlige tiltag.
når vi laver produkter for dem, så kan
„Vi har gjort en del her på fabrikken.
vi også hjælpe og vejlede dem i valg af
Både med energibesparelse, hvor vi har
materiale,“ fortæller han.
skiftet alle lysstofrør ud med LED. Vi
97,7% af de papirfibre emballagen
har fået et CTS-anlæg, hvor vi kan udbliver lavet af bliver samlet ind og brugt
nytte varmen, der hvor den skal bruges.
igen, men virksomheden hjælper også
kunderne med at minimere deres mate- Og så har vi fået et rensningsanlæg,
som renser det spildevand, vi udleder,
rialeforbrug så meget som muligt.
for tungmetaller, som primært er kob„6000 gange om året bliver der lavet
ber,“ fortæller han.
beregninger på, hvordan produkterne
Derudover er der blevet installeret en
optimeres bedst muligt, så der ikke brugasfyret dampkedel.
ges mere papir end højst nødvendigt,
„Vi har skiftet fra oliefyret til gasfyret.
og det er jo en hjælp til kunderne, der
bliver mere bæredygtige,“ fortæller han. Vi ville egentlig gerne have naturgas,
men det er ikke muligt her i området,
Og så skal lastbilerne ikke bare køre
men vi hopper på, når Djursland bliver
rundt med
tilsluttet naturgasnettet,“ siger han.
„luft“ i
VI BRUGER MEGET
Hvis Peter og Lars skal give andre
lastrummet,
TID PÅ AT REGNE UD,
virksomheder et godt råd i forhold til
pointerer
bæredygtighed ud fra deres erfaring, så
han.
HVORDAN LASTBILERNE
er de meget enige om svaret:
„KunderBLIVER PAKKET BEDST, SÅ nes lastbiler
„Kig nu lidt bredere på det,“ siger
Peter, mens Lars nikker.
DER ER MINIMALT „LUFT“ skal være
fyldt helt
op. Derfor bruger vi meget tid på at
Natascha Kalika Østergaard,
regne ud, hvordan lastbilerne bliver pak- natascha@mercatus.dk
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Bæredygtighed
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VI HAR EN

RED FORSTÅELSE
AF BÆREDYGTIGHED

Teknisk chef Lars Riis og direktør for udviklings- og marketingsafdelingen Peter Malbek, DS Smith
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Selv om turismesamarbejdet Destination Djursland er blevet en del af den langt
større organisation Visit Aarhus, er der bred opbakning bag den lokale Djursland
Turistguide, der giver et samlet billede af oplevelser på halvøen.
ikke selv muskler nok til at trække
kan sagtens bo i den ene ende og
„Vi har fået en del tilkendegivelser
besøge restauranter og attraktioner i gæster hertil.“ I det lys mener hun,
fra både brugere og medvirkende
at den lokale Djursland Turistguide
den anden.“
i guiden med et klart ønske om, at
supplerer de forskellige initiativer fra
Derfor ser hun også Djursland
den fortsætter, fordi der er et stort
Visit Aarhus fint.
som en sammenhængende destibehov for at fortælle om de imponation. „Ingen gider traske rundt i
nerende mange oplevelser, vores
Trykte kort og guides ikke yt
Ebeltoft i 14 dage, det er for kedegæster kan få når de besøger DjursAt den traditionelle trykte form for
ligt. Vi skal være
land,“ fortæller
formidling ikke er outdated, kommer
Lars Chalmer
GUIDEN ER POPULÆR, venlige og imøikke bag på Lars Chalmer Rasmusdekommende
Rasmussen fra
FORDI DEN DÆKKER
sen. „Selv om en meget væsentlig
og vise dem alle
Mercatus Rekladel af al kommunikation er flyttet
mulighederne.“
mebureau, der
HELE DJURSLAND OG
over på digitale medier, er der stadig
Derfor mener
i overensstemINDEHOLDER ET KORT
områder, hvor det giver rigtig god
hun, det er
melse med Visit
mening, at bevare og udvikle de
vigtigt at være
Aarhus fortsættrykte medier,“ slår han fast. „Vi kan
synlig i guiden. „Turisterne er helt
ter som eneudgiver af Djursland
tydeligt se, at de oplag, der trykligeglade med grænser, de vil bare
Turistguide. Han fortæller, at guiden
kes på dansk, tysk og engelsk, og
have gode oplevelser, ligesom vi vil,
udover at være tilgængelig steder,
som året igennem distribueres i et
når vi selv holder ferie.“
hvor turisterne naturligt kommer,
fintmasket net på hele Djursland,
også automatisk bliver udleveret
rent faktisk bliver taget af turisterne,
Supplerer hinanden
sammen med feriehusnøglen hos
og at de bruger dem til informationsSammen med folk fra blandt andet
mange af feriehusbureauerne.
søgning.“ Han mener, at mange
lokale overnatningssteder og atgerne vil sidde i feriehuset og få et
traktioner sidder Hanne også med i
Vigtigt at være synlig
et slags advicery board hos Destina- samlet visuelt overblik over, hvor der
Det synspunkt bakkes op af forer restauranter,
mand for Ebeltoft Handelsstandsfor- tion Djursland.
attraktioner eller
„Oplevelser og
ening Hanne Sloth, der er glad for,
VI HAR SLET IKKE
gode cykelruter.
attraktioner ligat guiden fortsætter. „Vi udleverer
SELV MUSKLER NOK TIL AT „Det har også
ger som perler
rigtig mange af dem, for turisterne
stor betydning,
på en snor på
er meget glade for at bruge dem.
TRÆKKE GÆSTER HERTIL
at vi i guiden
Djursland, så her
Guiden er populær, fordi den dækhar et samlet kort over hele Djurser helt usædvanlig mange oplevelker hele Djursland og indeholder et
land, så de kan se, hvor let det er at
sesmuligheder, vi selv skal fortælle
kort, så de kan få overblik og finde
komme rundt i egen bil.“
til vores gæster, når de er kommet
rundt,“ fortæller Hanne, der også
har erfaret, at langt de fleste turister hertil. Men det er vigtigt for mig at
understrege, at vi stadig skal bakke
kommer i bil. „Djursland er i det
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
op om Visit Aarhus, for vi har slet
perspektiv ikke særlig stor, så man

TURISTER HAR STADIG BRUG FOR

LOKAL DJURS
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Formand Hanne Sloth, Ebeltoft Handelsstandsforening

SLAND-GUIDE
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VVS-installation

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

per møller

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

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

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

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

Pedelopgaver

Oprydning

Kantinehjælp
Varepakning

Malearbejde
Håndværkerhjælp

www.permoeller.dk

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

Skal du have ny varevogn,
maskiner eller andet
driftsmateriel?
Brug Djurslands Bank Leasing
Her får du leasing direkte via din bank, og i tæt dialog
med din rådgiver finder du den løsning, der passer
bedst til dig og din virksomhed.
−
−
−

Ingen stempel- eller tinglysningsomkostninger
Ingen momsudlæg ved anskaffelse
Den månedlige ydelse er fuldt fradragsberettiget

Kontakt os hvis du vil vide mere.
www.djurslandsbank.dk/leasing
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SKAL LAVES I

EET HUG
Bent Nielsen fra Kolind har istandsat
et par Datsun, en veterancampingvogn og en Puch knallert. „Når jeg
går i gang, bruger jeg al min fritid i
en sammenhængende periode, så
jeg bliver så hurtigt færdig som muligt,“ fortæller Bent, der udover at
være aktiv pensionist stadig arbejder
freelance for Nybolig i Ryomgaard
som ejendomsmægler med fokus
på landbrug og erhverv.
Det var netop i den egenskab,
han stødte på den udtjente Datsun
100A, der stod på en mark ved
Ryomgaard. „Jeg er oprindeligt uddannet automekaniker hos daværende Kolind Autocentral og lærte
Datsun bilerne at kende hos Hans
Jørgensen i Kolind.“ På den tid var
det nye bilmærke ved at få tag i danskerne og ikke mindst på Djursland,
blev der solgt mange. „Når det gik
bedst, blev der fra Kolind skubbet
to til tre 100A‘er ud på markedet om
ugen, mange af dem til yngre kunder, fordi den var sjov at køre i.“
Totalt adskilt
Bilen blev købt og der blev fundet
en donorbil, der var meget ilde
tilredt. „Den måtte vi skære fri med
en motorsav,“ fortæller Bent. Selv
om bilen havde stået ude, var den

forbløffende pæn, så der var kun
en mindre del rustarbejde. „Jeg
adskildte den totalt og fik det lavet,
der var defekt og uoriginalt. Blandt
andet fik den ny himmel og så blev
den malet rød. Sjovt nok var næsten
alle de biler, der blev solgt enten
gule eller røde,“ husker han.
Med en samlet produktion på
flere en 1 mio. eksemplarer på
verdensplan, var 100A en kæmpe
succes, der blev en skrap konkurrent til biler som Morris Mascot og
Fiat 127. „Den var en moderne bil i
1974 med forhjulstræk, uafhængige
hjulophæng, tværstillet motor og
register karburator, der gjorde den
yderst kvik.“
Bent har været medstifter af
en Datsun klub, der i dag har 30
medlemmer. „Vi har træf hvert år
på Krakær Camping og jeg har en
campingvogn fra samme tid, som
kan spændes efter.“ En anden sjov
detalje er de fire beslag under bilen
i hvert hjørne, som blev brugt til at
spænde den direkte fast til skibsdækket, når den skulle sejles til
Europa. „De fleste lod dem sidde,
for de var gode at ha‘, hvis bilen
skulle trækkes fri eller bugseres.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Datsun 100A
Produceret:
1974
Produktion:
1.057.845 stk.
i perioden 1970 - 1977
Nypris i 1974: 29.990 kr.
Topfart:
134 km/time
Acceleration: 22,8 sec (0-100 km/t)
Motor:
988 cm3
45 HK
benzin
Dobbelt Hitasche
faldstrømskarburator
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UDEN TILFREDSE
Egentlig var det et skift
af pengeinstitut, der
førte til, at ejerleder Jan
Lindgaard Nielsen fik lavet
en trivselsundersøgelse
blandt de 15 ansatte i
Byggefirmaet Lindgaard
Nielsen.
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„I forbindelse med at vi skiftede til
Opbakning fra alle
Sparekassen Djursland, havde vi
Jan er nede på jorden i sin ledelsesnogle snakke med dem om hvilke
stil og er ikke typen, der tænker, om
udfordringer, vi har som virksomhan hører hjemme i en trekant eller
hed. Og her er det helt centralt, at
i en firkant. „Men det lød spænvi kan tiltrække og fastholde dygtige
dende, og forløbet har været meget
tømrere,“ fortæller Jan, der senere
håndgribeligt,“ siger han og konstablev kontaktet af sparekassen,
terer, at alle medarbejderne har væder proaktivt praktiserer at være
ret meget konstruktive og glade for
sparringpartner
det. „Langt hen
for kunderne
ad vejen er de
DET ER HELT
blandt andet
tilfredse, men
CENTRALT, AT VI KAN
ved at etablere
alting kan blive
værdiskabende
TILTRÆKKE OG FASTHOLDE bedre. Vi har
relationer melfået sat fokus
DYGTIGE TØMRERE
lem dem. „De
på den interne
havde en kunde,
kommunikation
som ville lave en trivselsunder
med bedre planlægning og tilbagesøgelse for os, som de kunne bruge
meldinger på kryds og tværs, samt
som case på inspirationsmøder i
på at efterleve de helt grundlægsparekassen.“
gende værdier, jeg har, både på
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Bagerst tv. ejerleder Lone Vieland Mortensen, Work Capacity og bagerst th.
ejerleder Jan Lindgaard Nielsen, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen. Foto: Lise Balsby

BEJDERE KAN VI INGENTING
„Man skal være parat til at høre
nogle svar, der godt kan komme lidt
tæt på, så det
er fedt, at de tør
Har du sagt A
DER ER FOKUS PÅ
være med.“
I forlængelse af
KERNEOPGAVEN – AT
Afviklingen af
den anonyme
både
undersøg
spørgeskemaLEVERE DEN GODE
else og de to
undersøgelse er
OPGAVE TIL KUNDEN
workshops er
medarbejderne
lagt i hænderne
blevet spurgt,
på virksomheden Work Capacity,
om de havde lyst til at fortsætte
forløbet. „Opbakningen har betydet, der også bidrager med sparring til ledelsen på baggrund af resultaterne.
at vi har bestilt to workshops med
fokus på at skabe trivsel. På den
Handler om samspil
måde kan de også se, at vi mener
Ifølge ejerleder Lone Vieland
det seriøst og gerne vil bruge resMortensen fra Work Capacity er
sourcer på det.“
der stort udviklingspotentiale hos
Jan fortæller også, at det har
mange SMV‘er ved at arbejde med
krævet lidt overvindelse for ham at
forandringsprocesser hos ledelse og
kaste sig ud i hele processen, både
medarbejdere. „Byggefirmaet Lindpå egne og medarbejdernes vegne.
vores faglighed og på måden, vi
arbejder på.“
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gaard Nielsen er et godt eksempel,
hvor de har et rigtig godt udgangspunkt. Medarbejderne er indstillet
på at medvirke, de er grundlæggende glade for at være der, og
der er fokus på kerneopgaven – at
levere den gode opgave til kunden.“
Hun påpeger, at det i bund og
grund handler om samspillet mellem ledelse og medarbejdere. „Og
så er det vigtigt for trivsel at se på
hele den enkeltes liv. Derfor får
medarbejderne også efterfølgende
mulighed for personlig sparring,
hvis de har private udfordringer, der
præger deres hverdag negativt,“
runder Lone af.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Hos Grenaa Hydraulik er indsatsen
for miljøoptimering i virksomheden
så indarbejdet, at det i dag
naturligt resulterer i udvikling af
nye løsninger til en stor del af
virksomhedens kunder.
Direktør Frederik Høgh Brandstrup
ser det som en sidegevinst ved
arbejdet med miljø internt i virksomheden, at han og teamet nu kan
bruge krudt på at energioptimere
for kunderne. „Det er det fremadrettede,“ forklarer han. „Vi tilbyder
energioptimale løsninger for kunderne. Fabrikkerne har i mange år
haft fokus på sikkerhedsoptimering
og på at minimere driftstop og
nedetid. Færre og færre hænder skal
producere mere og mere, men nu
kan citronen ikke presses ret meget
mere på det område.“ Der står industrien ifølge Frederik i dag. „Det, de
så kan gøre bedre, er energioptimering, og her kan vi hjælpe.“
Han har lige haft nogle medarbejdere på kursus, og han tilbyder
allerede i dag forskellige energi
optimeringsløsninger inden for det
her segment.

år. Det kører på rutinen nu, forklarer
Frekvensomformere
Frederik. „Vi var blandt de første til
til hydraulikstationerne
affaldssortering, fordi vi har med
Arbejdet på at minimere tomgangsolieprodukter at gøre. Vi har en
forbruget i industrien er i fokus hos
miljøgruppe, der mødes fire gange
Frederik. De færreste maskiner skal
om året og tjekker op på, at vi gør,
bruge fuld energi konstant. Til forsom vi skal. Kernen i miljøarbejdet
skellige frekvenser er der forskellige
er vedligehold af rutinerne,“ siger
energibehov, men producenterne
han og fortsætter:
dimensionerer altid maskinen til
„Min svigermor siger, at man ikke
det størst mulige energiforbrug.
skal gøre rent, man skal holde rent.
Konsekvensen er ofte, at maskinen
Det gælder også, når vi snakker
i drift smadrer alt, hvad der hedder
energioptimering. For at gøre maski- om miljø og affaldssortering. Hvis
du har sorteret affaldet, inden du
nerne så billige som muligt, bruger
kommer til genbrugsstationen, er
mange producenter billige og ikke
særlig energieffektive komponenter, det meget nemmere at komme af
med det.“
som f.eks. motorer, pumper eller
Da virksomheden implementestyring. Så bliver produktet billigt,
rede miljøarbejmen bruger for
det i Aarhusmeget energi,
VI HAR KONKRET
afdelingen for
forklarer FredeBRUGT GMC-CERTIFIKATET nogle år siden,
rik. „Bagefter
var det meget
kommer vi og
TIL AT VINDE TO UDBUD I
nemt at kopiere
optimerer på
AARHUS
rutinerne med
maskinerne.
de forskellige
Dem, vi selv
produkter. Samtidig er Aarhus
leverer, energioptimerer vi fra
afdelingen underlagt miljøstarten, hvis kunden ellers kan se
gruppen i Grenaa, så det
idéen i det. Færre faktiske drifts
betyder ifølge Frederik
timer betyder større serviceintervalikke meget ekstra arbejde
ler. Det giver kunden mere kontrol,
i dag.
mindre energiforbrug og længere
holdbarhed på maskinerne. Derfor
Assisterer ved uheld
giver vores indsats samtidig større
Frederik fortæller, at hans
kundetilknytning.“
folk dagligt er ude på
opgaver, hvor de skal tage
Miljøarbejdet inhouse
stilling til miljøproblem
Grenaa Hydraulik har arbejdet med
stillinger, når der f.eks.
GMC, Grønt Miljø Cerfikat, i mange

BETYDER NYE
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Direktør Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik

konkret brugt GMC-certifikatet til
sker uheld på vejene eller i produkat vinde to udbud i Aarhus på point,
tionen. Det skal håndteres med rehvor det ikke
spekt for miljøet.
kun handlede
„Mange gange
VI BRUGER
om laveste pris.
kan vi guide
Vi kom med
kunden til selv at IKKE MANGE TIMER
en grøn smiley
håndtere opgaPÅ ÅRSBASIS PÅ
i arbejdsmiljø,
ven miljømæsog vi havde en
sigt forsvarligt.
MILJØARBEJDET, FORDI
uvildig ekstern
Bioolie bliver
instans, der
RUTINERNE ER DER I DAG
f.eks. brugt
havde blåstempmere og mere i
let os, nemlig Norddjurs Kommune.
vores branche. Det må ikke blandes
Der vandt vi begge gange udbuddet,
med almindelig olie, så bliver det
selvom vi ikke var billigst.“
til grød. Der skal vi virkelig være
opmærksomme.“
Ikke behov for
andre certificeringer
GMC vinder opgaver
Frederik vurderer, at de
Grenaa Hydraulik ligger altid en kopi
store certificeringer
af GMC-certifikatet ved, når
er for voldsomme
de byder på opgaver i udbud,
for virksomheuddyber Frederik. „Vi har

den. „GMC passer os rigtig fint. Vi
bruger ikke mange timer på årsbasis
på miljøarbejdet, fordi rutinerne er
der i dag. Det handler om at få sat
dem i system og få gjort lokalerne
nemmere at vedligeholde og sikre
i forhold til miljøet. Vi evaluerer
hvert år på vores miljø-nøgletal for
elforbrug, vandforbrug, tons på
olieudskilleren, spildolie, dieselforbrug til biler og fyringsolie. På den
måde har vi altid snor i udviklingen,“
slutter han.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

MILJØARBEJDE

OPGAVER FOR KUNDERNE
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Ejerleder Jørgen Kroer, Kattegat Teknik ApS

TEKNIK SOM

LIDENSKAB
OG HOBBY
I 20 ÅR
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Jørgen Kroer er egentlig uddannet som landbrugs
maskinmekaniker på et traktorværksted, men der var så meget
gang i ham, at han allerede som 23-årig sprang ud som
selvstændig.
mange havnekraner, slamsugere og
brandbiler, og vi afbalancerer faktisk
rigtig mange dekantere.” Dekantere
kan gennem centrifugering ved høj
hastighed filtrere blandede væsker
og skille de enkelte væsker fra
Stabilt team
hinanden. Renovering af elmotorer i
Det er vigtigt for Jørgen, at ånden
alle størrelser har virksomheden en
i virksomheden bevares. „Vi har
del af, og med en af Europas største
ingen kliker her, og jeg tror, vi alle
bænke afbalancerer Jørgen og Co.
kommer godt ud af det med hinanden. Alle kan arbejde sammen, så vi uden problemer også blæservinger
på op til fem meter i diameter.
får løst opgaverne godt og til tiden.“
Jørgen
En enkelt
tilskriver det
medarbejder har
DET HELE BLIVER
store lager af al
været i virksomOFTE LAVET OM, NÅR DER
elektronik melheden i 18 år,
og der er også
PLUDSELIG MELDER SIG EN lem himmel og
jord en stor del
enkelte med
AKUT REPARATION
af æren for, at
både 15 og 12
der kommer så
års anciennitet.
Service og reparationer
mange renoverings- og vedligeholSå medarbejderstyrken er stabil,
Der ligger ikke nogen plan klar for,
delsesopgaver ind fra faste kunder.
hvad der skal ske i virksomheden de men Jørgen vil gerne vækste, for
at der kan blive plads til lidt flere
næste fem eller ti år, men Jørgen
Traktortræk som lidenskab
medarbejdere med samme kompeelsker udfordringer. „Der skal gerne
På rundturen i værkstedet hopper
tencer. „Mit mål er, at vi bliver lidt
ske noget nyt, og jeg tager altid
Jørgen op på et stort monstrum af
flere faglærte, så jeg nemmere kan
en ny kundeforespørgsel som en
en traktor, der er ved at blive bygskifte medarbejdere rundt mellem
udfordring. Selvom det ikke er en
get. “Den skal bruges til traktortræk
de meget forskellige opgaver på
opgave, vi har løst tidligere, finder vi
i stor skala, når den står færdig, og
værkstedet,“ forklarer han.
som regel en løsning sammen med
jeg vil selv ud og køre på den til
kunden.“
traktortræk i ind- og udland. Det er
Flere
Næsten alle
DER SKAL GERNE
sjovt at bygge den op helt fra bunindustrikunder
opgaver har
SKE NOGET NYT, OG
den og sætte sit eget præg på den.
Jørgen har
med service
Jeg vil gerne lave den bedste Pro
altid haft flest
og reparationer
JEG TAGER ALTID EN NY
Stock traktor. Den har en standard
erhvervskunat gøre, og det
traktormotor med original motorblok
der, men der er
stiller krav til
KUNDEFORESPØRGSEL
og topstykke. Resten er special
kommet flere
både Jørgen og
lavet. Den får ca. 2500 hestekræfter,
SOM EN UDFORDRING
og flere industrimedarbejderne,
når den står klar. Det glæder jeg mig
kunder til med
for den slags
til,” slutter han.
årene. Også forlystelsesparker er
opgaver kræver meget mere end
ved at være en stor niche for ham.
decideret produktionsarbejde, hvor
man bedre kan løse opgaverne efter „Vi klarer for eksempel nemt alt
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
et skema, forklarer han. „Jeg ved al- med styringer, motorer, hydraulik og
pneumatik for dem, men ellers har vi
drig, hvad jeg står op til, for selvom
I dag er han blevet 43. Derfor har
han netop fejret 20 års jubilæum,
som ejerleder i den virksomhed,
han startede dengang, Kattegat
Teknik ApS. Det foregik selvfølgelig
i værkstedet med stort band og 76
deltagere. „Skal det være, så skal
det være,“ siger han.
Han og de 15 medarbejdere har
rigtig mange jern i ilden, og der er
ikke to dage, der er ens for Jørgen.
„Jeg går her tit både dag og nat.
Sidste fredag blev klokken to om
natten, inden jeg gik hjem. Så går
jeg og ordner en masse småting.
Jeg skruer ikke selv så meget som
før i tiden, men jeg kan godt lide, at
der er styr på tingene.“
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dagen er planlagt for både mig og
medarbejderne, bliver det hele ofte
lavet om, når der pludselig melder
sig en akut reparation.“
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Kælderen gemmer på mere end 600 flasker whisky. Tonny
Nielsen, direktør i virksomheden Food Diagnostics i Grenaa,
er meget dedikeret til den brunlige væske, en interesse som
startede i Grønland, og som snart kræver mere plads.
land sammen, og vores koner kan godt lide at strikke,
Der vækkede sig en nysgerrighed i Tonny Nielsen, da
mens vi kører rundt og leder efter nye, spændende
han smagte en meget røget whisky første gang for år
dråber, som vi kan smage og nørde om,“ siger han.
tilbage. „Jeg var solgt til whisky. Mange har interesse
for rom, cognac eller gin, men jeg synes, whiskyen er
Hundens yndlingswhisky
mere nuanceret, der er så meget mere at gå på opdaI dag er Tonny ambassadør for klubben The Scotch
gelse i,“ forklarer han.
Malt Whisky Society, som er verdens største whiskyWhisky kan have undertoner af alt lige fra eksotiske
klub, der startede i Skotland i 1983. En lukket klub med
frugter til læder eller mælk, men det er også den lille
godt 2.300 danske medlemmer,
mængde af dråber, der fænger
hvor Tonny er én af dem.
ham. „Denne her er der kun
SÆTTER MAN EN
„Jeg laver meget arbejde for
lavet 316 af i verden. Det er
DANSKER TIL AT KØRE MED
dem, og så besøger jeg dem
en investering. Den er næsten
tom, så det er godt, at jeg har
HUNDESLÆDE, SÅ BEDER MAN i Skotland mindst én gang om
året,“ fortæller han.
nogle dubletter i mit ekstra rum
Ude i haven ligger de to
herinde,“ siger han og peger på
NÆSTEN OM EN ULYKKE
slædehunde Gaio og Okima og
et lager fyldt med flasker.
slapper af. Gaio har også en særlig viden om whisky.
„Han kan faktisk ikke lide det, men drikker jeg en
Et Grønlandseventyr
letrøget whisky fra Bowmore, så vil han rigtig gerne
Tonny ryster glasset med whisky og dufter til det med
smage. Så får han lov til at få en dråbe eller
lukkede øjne. Interessen for whisky kan spores helt
to. Han ved, hvad han vil have,“ griner
tilbage, fra da han boede i Grønland.
han.
„Jeg boede deroppe i et par år, fordi jeg fik arbejde
i byen Maniitsoq og efterfølgende på Østkysten. Her
fløj jeg meget, og jeg købte en tilfældig flaske whisky
Natascha Kalika Østergaard,
i lufthavnen,“ fortæller han. Her fandt han ud af, at
natascha@mercatus.dk
det smagte ret godt. „Da jeg startede med at drikke
whisky, var det de røgede, hvor der er pænt bål på, jeg
var mest interesseret i, men nu er det de mere milde,“
forklarer Tonny.
Interessen udviklede sig sideløbende med kærligheden til slædehunde. „Jeg kørte meget med slædehunde. Det er faktisk utroligt, at jeg overlevede. Sætter
man en dansker til at køre med
hundeslæde, så beder man
VORES KONER KAN
næsten om en ulykke,“ fortælGODT LIDE AT STRIKKE,
ler han og fortsætter: „Men
jeg forelskede mig virkelig i
MENS VI KØRER RUNDT
hundene, de har en stor plads i
mit hjerte,“ siger han.
OG LEDER EFTER NYE,

SPÆNDENDE DRÅBER
Udvidelse af kælderen
Hylderne i vinkælderen bøjer
på midten på grund af den tunge vægt, og Tonny er
nervøs for, at hylderne snart bukker under og ødelægger flasker med de dyre dråber.
„Der ligger en gammel sauna inde ved siden af, som
vi ikke bruger. Den skal nedlægges, så jeg kan få et
større rum og et større lager.“
Den idé er Tonnys kone Malene helt med på.
Hun er også så småt begyndt at drikke whisky,
fortæller han, mens han viser en flaske frem,
som hun har købt. „Der er en whisky til alle,
man skal bare finde den, man kan lide,“ siger
han og forklarer, at han er dedikeret til fortællingen. „Hvilket fad den er lavet på, hvor
længe den har ligget der, og hvilket destillation den kommer fra.“
Malenes passion er endnu ikke så stor som
Tonnys, men så er det godt, de har et vennepar med fælles interesser. „Vi rejser til Skot-
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Direktør Tonny Nielsen, Food Diagnostics

DER ER EN

KY TIL ALLE
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel
eller kommune og find den statistik, du skal bruge. Er du journalist og har brug for data, så ring eller skriv til
en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.

Udbud

Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
op til fire områder og alle boligtyper.
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Alle data er indhentet i perioden
24.09.2019-24.10.2019
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
A/S GRENAA MOTORFABRIK
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
19,5
(20,7)
Resultat før skat
4,9
(5,0)
Egenkapital
10,9
(10,2)
Antal ansatte
27

275
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Jan
2017

Jul
2017

Norddjurs
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2018

Jul
2018
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Jan
2019

Jul
2019

Antal erklærede konkurser
Antal

ALU-COMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
6,4
(6,4)
Resultat før skat
3,9
(4,0)
Egenkapital
2,0
(2,2)
500
Antal ansatte
22
400
BLIND RAVEN
APS*
Storegade 19 th, 8500 Grenaa
300
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
0,0
200
Resultat før skat
-0,1
Egenkapital
-0,1
100
Antal ansatte
2
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691
608
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MS SHOES APS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,9
(2,0)
Resultat før skat
2,7
(0,7)
Egenkapital
1,3
(-0,8)
Antal ansatte
3

2
BYGGEFIRMAET
PETER PRÆST APS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
1
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(1,0)
0
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,2
(0,5)
Antal ansatte
2

DANSK MASKIN TEKNIK A/S*
Industrivej 13, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
12,9
(13,5)
Resultat før skat
1,8
(2,5)
Egenkapital
4,7
(4,1)
Antal ansatte
18

Selskabsnavn
Reg.dato
Anpartsselskabet af 23. oktober 2019...........24.10.2019
Kamo ApS........................................................21.10.2019
Grenå Undervognsbehandlingscenter ApS... 08.10.2019
Dolmer ApS.....................................................02.10.2019
Ejendomsselskabet Hannebjergvej ApS........01.10.2019
Hirtshals Røgeri A/S...................................... 27.09.2019

Ajour

ERLING BACH PEDERSEN
ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5, Sivested Mrk, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,8
(2,0)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
3,5
(3,7)
Antal ansatte
3

GRENAA LASTVOGNSSERVICE APS
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,6)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
3,7
(3,4)
Antal ansatte
3

Nye selskaber
Cvr nr
40880798
40873384
40843582
40831525
40826998
40817972

MERCATUS REKLAMEBUREAU A/S
Færgevej 1 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,6
(2,8)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
0,7
(1,1)
Antal ansatte
6

EMMEDSBO SKOV A/S*
Emmedsbovej 11, Emmedsbo,
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
-1,0
(-0,8)
Resultat før skat
-12,2
(-6,9)
Egenkapital
16,4
(26,9)
Antal ansatte
2

BM MASKINTEKNIK APS
Smedebakken 20, Mygind,
8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,2
(2,5)
Resultat før skat
0,7
(1,0)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
2

3

3,5

684
619

LYNGBY VVS. APS
Mølletoften 2, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
4

-

BOLIG NYT GRENAA GRUPPEN APS
Søndergade 2A 2, 8500 Grenaa
6
Regnskabsafslutning
30-4-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
5
Resultat før skat
0,4
(-0,3)
4
Egenkapital
13,5
(13,1)
Antal ansatte
5

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

August
2018

DS SMITH PACKAGING
DENMARK A/S*
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
228,4
(251,2)
Resultat før skat
-71,0
(-38,0)
Egenkapital
195,4
(257,1)
Antal ansatte
686

GERT JAKOBSEN TRANSPORT APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
14,8
(12,1)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
7,4
(7,3)
Antal ansatte
17

0

200

0

WL.B. STANSEFORME APS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
5,6
(6,5)
Resultat før skat
1,2
(1,2)
Egenkapital
1,2
(1,5)
Antal ansatte
8

Villa/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

2,5

ALTEK ELECTRIC APS*
Skovsvinget 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
2

DETAILGRUPPEN A/S
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
-1,6
(-1,9)
Egenkapital
4,2
(1,9)
Antal ansatte
8

40878386
40873295
40858326
40816283

GS ENGINEERING & TRADING APS*
Hans Winthers Vej 13, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,4
Resultat før skat
0,5
Egenkapital
0,4
Antal ansatte
2
HÅRLOKKEN APS
Tingvej 23, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2
KJÆRHOLM APS*
Ellebjergvej 40, Høbjerg, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3

Guldsmeden i Rønde ApS..............................23.10.2019
Koed Hillerød A/S............................................21.10.2019
DAMABA ApS.................................................14.10.2019
Dank Biokemi ApS......................................... 26.09.2019

Selskabsændringer
36446021 THE MINIONS TAVERN ApS...............................01.10.2019 3)

32651194
37941085
17148931
36058080
12857381
34622566

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
15,1
(16,0)
Resultat før skat
3,5
(4,2)
Egenkapital
108,6
(106,0)
Antal ansatte
37
ON-TECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,6
(1,8)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
3
PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
5
PJ BETONBORING OG
SKÆRING APS*
Stationsvej 11, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,5
(2,1)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
1,0
(0,6)
Antal ansatte
5
RINCO ULTRASONICS
DANMARK A/S
Erhvervsparken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,3
(1,9)
Resultat før skat
-0,2
(0,9)
Egenkapital
1,7
(1,9)
Antal ansatte
4

GRENAA FORBRÆNDING A/S.......................... 26.09.2019 4)
SB byg & service ApS..........................................27.10.2019 2)
SKÆRSØ A/S...................................................... 25.10.2019 3)
BCC TRADING ApS.............................................14.10.2019 4)
BJARNE ALMSTEN ApS.................................... 27.09.2019 1)
AVIO ApS............................................................. 27.09.2019 2)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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RYGAARD FISKETRANSPORT A/S*
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
28,8
(27,1)
Resultat før skat
1,0
(0,2)
Egenkapital
31,6
(30,8)
Antal ansatte
36
RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,9
(3,2)
Resultat før skat
0,6
(0,8)
Egenkapital
5,4
(5,0)
Antal ansatte
5
RYGAARD
TRANSPORT & LOGISTIC A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
58,6
(56,8)
Resultat før skat
7,5
(6,7)
Egenkapital
62,0
(71,1)
Antal ansatte
72
SCHMIDT MØBLER, GRENAA APS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
-0,5
(-0,7)
Egenkapital
0,4
(0,9)
Antal ansatte
6
SHELL RYOMGAARD APS*
Nimtoftevej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
0,3
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
3

-

SKANDINAVISK DYREPARK A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(3,6)
Resultat før skat
-0,4
(-0,4)
Egenkapital
4,6
(4,9)
Antal ansatte
35

Kattegatalliancen søsat
NORDDJURS Halmstad og Norddjurs bliver
naboer, når Stena Line starter ny færgerute
i 2020. Nu er der skrevet under på et tæt
partnerskab om at udnytte de muligheder, det
giver for en Kattegatregion mellem Danmark
og Sverige. Aftalen har til formål at arbejde
for udvikling og fælles infrastruktur. „Havet er
ikke en barriere. Det er en forbindelse. Vi har
allerede forbindelser på den svenske side, men
de bliver stærkere nu. Stena Lines nye færge
bliver en korridor mellem Østjylland og Halland.
Tilsammen er vi nu en Kattegatregion,“ slog
borgmester i Norddjurs Jan Petersen fast ved
underskrivelsen af aftalen.
„Det er første gang i 20 år, vi har en færge, og vi
er fulde af forventninger. Den er en katalysator
for, at vi nu kan skabe en Kattegatalliance, der
forbinder byerne og regionerne,“ siger borgmester i Halmstad Jonas Bergman. „Vi bliver
pludselig tilgængelige for mange mennesker fra
hele Østjylland, og vi vil sammen med resten af
Halland forsøge at holde dem i vores nærområde, så de ikke bare kører igennem. Og når de
så er der, så kan de jo samtidig få lavet bil og gå
til frisøren til attraktive priser.“

Verdens tang-elite mødtes
GRENAA Partnerne bag AlgeCenter Danmark – Aarhus Universitet, Teknologisk Institut
og Kattegatcentret – samlede næsten 100
tanginteresserede fra hele verden til Nordic
Seaweed Conference i Grenaa.

Det var niende gang, forskere, erhvervsfolk
og myndigheder samledes til konferencen,
hvor de blandt andet delte viden om, hvordan
dyrkning og anvendelse af tang kan bidrage
til at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig
udvikling.
„Dyrkning og anvendelse af tang som ny bære
dygtig bioressource er lige præcis én af de
løsninger, der på mange planer kan bidrage til
at opfylde Verdensmålene. Det er nødvendigt,
at vi samarbejder mellem forskning og erhverv
på tværs af faggrænser, for at nå i mål,“ udtaler
Annette Bruhn, seniorforsker på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience.

Hjælper tvivlende unge videre
GRENAA Et projektsamarbejde mellem
ungdomsskolerne i Randers og Norddjurs samt
Poul Due Jensens Fond skal hjælpe unge, som
står udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, med at få en plan for fremtiden.
Projektet arbejder med 50 unge over tre år,
hvor målet er, at langt hovedparten af de unge
vil starte i uddannelse eller arbejde.
Projektet ønsker at bygge bro mellem de unge
og erhvervslivet, hvor der arbejdes særligt
med de kompetencer, som erhvervslivet har
efterspurgt. Projektet har etableret et netværk
af virksomheder inden for forskellige brancher,
så de unge får mulighed for at afprøve forskellige fagligheder, hvor virksomhederne blandt
andet stiller sig til rådighed med praktikplads,
erhvervsmentoring og virksomhedsbesøg.

STRONGBLUE A/S*
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
2,4
(2,2)
Resultat før skat
1,7
(1,7)
Egenkapital
3,7
(2,4)
Antal ansatte
3
WERNERFELT A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
6,6
(7,9)
Resultat før skat
1,8
(1,7)
Egenkapital
10,0
(10,7)
Antal ansatte
7
Repræsentanter for Nærvarmeværket ved prisoverrækkelsen. Fra venstre: Formand Bjarne Bøhl Pedersen, direktør
Michael Meldgaard, salg- og marketing manager Kenneth Meldgaard Hjortshøj, bestyrelsesmedlem Severin Traberg,
næstformand Thomas Larsen og Dansk Fjernvarmes formand, Jesper Frost Rasmussen. Foto: Jesper Voldgaard

Trustrup-Lyngby Varmeværk vinder Årets Fjernvarmepris

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

900 deltagere har på Dansk
Fjernvarmes landsmøde i
Aalborg tildelt Trustrup-Lyngby
Varmeværk Fjernvarmeprisen
2019 for deres nytænkende
koncept Nærvarmeværket.
Idéen opstod med et klart
fokus på at skabe grøn omstilling. „Vi har i flere år arbejdet
med at gøre vores lokale
varmeforsyning så grøn som
mulig,“ fortæller direktør i
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Trustrup-Lyngby Varmeværk
Michael Meldgaard Christensen. „Det førte til en snak om
de 5.000 forbrugere på Djursland, der ikke bor i områder
med mulighed for fjernvarme
og derfor har oliefyr, som
både er dyr opvarmning og
belaster CO2-regnskabet
voldsomt.“ Michael vurderer,
at det for de to Djursland kommuner nemt kan komme til at

betyde et væsentligt bidrag til
deres CO2-reduktion.
Andelsselskabet Nærvarmeværket startede med forbrugere på Djursland, men har
fået tilslutning til idéen over
hele landet, hvor et net af
autoriserede installatører sørger for udskiftning af de dyre
oliefyr til nye, miljøvenlige
og økonomiske luft-til-vand
varmepumper.
Ajour

21

Molskroen
Den Danske Spiseguide har
tildelt Molskroen to priser. De
er vindere i de to kategorier
Årets Bo og Spise Adresse
2019 samt Årets Oste 2019.
Aarhus Airport
Lufthavnen er tildelt Airport of
the Year Award af European
Regions Airline Association
(ERA). Prisen er en anerkendelse af, at lufthavnen i løbet
af året har opnået særlige
resultater, der har haft en positiv indflydelse på europæisk
lufttransport.
„Vi er utroligt stolte af denne
anerkendelse. Det vidner om,
at vi er lykkedes med vores
vækststrategi, der blandt
andet har budt på en omfattende ombygning af lufthavnen med nyt design- og
madkoncept. Vi har samtidig
haft stort fokus på at øge passagervæksten ved at udvide
med nye ruter. Med den
flotte titel som årets lufthavn
vil vi med stolthed fortsætte
udviklingen af lufthavnen til
gavn for vores gæster,“ siger
direktør i Aarhus Airport, Peer
H. Kristensen.
Arkikon
Slagelse Kommune har tildelt
Arkikon deres årlige bygningspræmiering, der hylder
god arkitektur, for Halsskov
Varmeværk, som er designet
i tæt samarbejde med SK Forsyning, MOE og Østermark.
„Arkikon har i et konstruktivt
og berigende samarbejde på
usædvanlig vis demonstreret
en helt særlig evne til – symbiotisk – at indtænke funktionalitet i et meget vellykket
design. Når byggeriets udtryk
tilpasser sig omgivelserne på
forbilledlig vis og ovenikøbet
løfter hele områdets samlede
udtryk, kan man jo næsten
ikke ønske sig mere. Arkikon
har udvist meget stor lydhørhed overfor bygherres ønsker
og haft et sikkert øje for selv
de mindste detaljer i den arkitektoniske helhed,“ udtaler
Jan Østerskov, Direktør for SK
Forsyning.
NMT El-Service
Den aarhusianske elinstallatør
NMT El-Service har etableret
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Ajour

afdelingskontor og lager på
Martin Hansens Vej i Ebeltoft.
Virksomheden overtog i 2018
lokale Klaus Rønn Aut. Elinstallatør.
„Vi oplever god aktivitet i området med mange projekter
inden for energioptimering,
renovering og nybyg, hvilket
matcher vores kompetencer
inden for elteknik perfekt.
Desuden giver fast lokal tilstedeværelse os bedre mulighed
for at styrke samarbejdet med
lokale håndværkere, Syddjurs
Kommune og andre samarbejdspartnere yderligere“,
slutter ejerleder Niels Martin
Thomsen.

Iværksætterkursus
Salg og service
12. november kl. 18:30-22:00, Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400
Ebeltoft.
Del 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
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

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

Glasmuseet Ebeltoft

Dan Mølgaard har ønsket at
fratræde sin stilling som direktør for museet. „Jeg er stolt
af de udstillinger og resultater,
vi har skabt på Glasmuseet
Ebeltoft. Men jeg føler nu,
det er tid for mig til at komme
videre og finder det relevant
at give plads til friske kræfter.
Jeg ønsker kun Glasmuseet
alt det bedste fremover,“
udtaler Dan.
Djurslands Bank A/S

Iværksætterkursus
Økonomi
19. november se omtale 12. november
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk

kreditchef i region Nord- og
Midtjylland hos Nykredit.
„Helle har stærke erhvervsog kreditmæssige kvalifikationer og er samtidig fokuseret
på udviklingsprocesser. Hun
vil helt sikkert kunne bidrage
til at udvikle banken i en
fremtidig foranderlig verden,
hvor effektive kreditprocesser
i endnu højere grad vil komme
i fokus,“ udtaler bankdirektør
Lars Møller Kristensen.
Helle har afløst Mogens P.
Nielsen, der efter mere end
25 år i banken har valgt at gå
på pension.

John Malta Jakobsen (54) er
tiltrådt som erhvervskundechef i Djurslands Banks afdeling i Randers. Han kommer fra
en stilling som erhvervsrådgiver i Sparekassen Kronjyllands
afdeling i Fårup, og er oprindeligt uddannet i Privatbanken i
Randers, som senere blev til
Unibank og Nordea, hvor han
i mange år havde en central
rolle omkring rådgivning af
erhvervsvirksomheder.
Terma A/S

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 med fokus på den
nye Stena Line forbindelse GrenaaHalmstad.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Iværksætterkursus
Juridiske forhold, A-kasse og forsikring
26. november se omtale 12. november
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Iværksætterkursus
Finansiering & støttemuligheder
3. december se omtale 12. november
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Nytårskur
10. januar 2020 ca. kl 14.00-16.00,
sted endnu ukendt.

Helle Møller Albrecht (53)
er tiltrådt som kreditdirektør i Djurslands Bank. Hun
kommer fra en stilling som

Kirsten Nielsen Sørensen
stopper med udgangen af året
som HR Director hos Terma,
idet hun har opsagt sin stilling
for at tage nye udfordringer
op. Hun giver sin snart tidligere arbejdsplads pæne ord
med på vejen: „Gode kolleger,
super spændende teknologi
og god virksomhed.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2019

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

Stor Julefrokost
Lille Julefrokost

Min. 20 personer

Min. 12 personer

2 slags sild m/karrysalat og kapers
Æg m/rejer og urte mayo
Gravad laks m/rævedressing
Sylte med rødbeder og sennep

2 slags sild m/karrysalat og kapers
Æg m/rejer og urte mayo
Gravad laks m/rævedressing

Rødspættefilet m/remo og citron
Tarteletter m/høns i asparges
Lun leverpostej m/ristede
champignon og bacon

Rødspættefilet m/remo og citron
Tarteletter m/høns i asparges
Lun leverpostej m/ristede
champignon og bacon

Medister m/ stuvet hvidkål
Glaseret skinke m/ grønlangkål
Ribbensteg m/sprødsvær og rødkål
Confiteret andelår m/ brunede kartofler
Rustik salat m/ appelsin, nødder
og vinaigrette

Ribbensteg m/sprødsvær og
rødkål – brunede kartofler
Rustik salat m/ appelsin, nødder
og vinaigrette
Ost m/kiks og oliven
Ris a la mande m/kirsebærsauce

Ost m/kiks og oliven
Ris a la mande m/kirsebærsauce

275,-

350,Vi leverer også ud af huset – spar 10 %
på den lille og 20 % på den store.

Se også vores 4 retters nytårsmenu
på www.restaurantstockfleth.dk

Bestil på tlf. 3170 9462

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,-

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2019

(min. 10 pers.)

Havneplads 13 · 8500 Grenaa
Tlf. 8632 0157

23

MØDER &
KONFERENCER

– med udsigt til spirende kreativitet

VI SLÅR ET SLAG FOR VÆRDISKABENDE MØDER
På Lübker er omgivelserne grønne, udsigten fænomenal og mødelokalerne lyse og behagelige. Vi kan tilbyde alt fra det lille, private møde til
forsamlinger for op til 115 deltagere. De stilfulde lokaler kombineret
med et professionelt konferenceteam, et kreativt køkken, 36 fantastiske golfhuller samt wellnessfaciliteter sikrer et vellykket arrangement.

GOLF, SPA ELLER MÅSKE PICNIC I NATUREN?
Efter mødet skal slipset løsnes! Lad os give introduktion til ”golf for
sjov”, buggy safari eller en hyggelig picnic i den pragtfulde natur. Eller
nyd en wellness-stund i Lübker Square, hvor vi også tilbyder aqua motion eller yoga – perfekt til adspredelse og fornyet energi.

COMPANY DAY PÅ MESTERSKABSBANE
Både golf, forplejning og service er i særklasse. Vi sørger for professionel rådgivning og tilrettelæggelse, og I vil sammen med jeres kunder,
samarbejdspartnere, leverandører eller medarbejdere få en ekstravagant og værdiskabende oplevelse.

Alle lokaler har udsigt
til pragtfuld natur.

EKSEMPEL PÅ MØDEPAKKER
Dagsmøde 535,- kr.*
Brunch • Frokost inkl. 1 sodavand • Kage og kaffe/te

*Pr. pers. ved min. 10 deltagere.
Alle møder er med isvand, kaffe,
te, frugt og snacks ad libitum.

Aftenmøde 510,- kr.*
Kage og kaffe/te • 2-retters middag inkl. 1 sodavand
Heldagsmøde 855,- kr.*
Brunch • Frokost inkl. 1 sodavand •
Kage og kaffe/te • 2-retters middag
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PRIVAT SPA! Få det store spaområde
helt for jer selv. Pris fra 6.385,- kr.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3

Lübker Square Lübker Allé 123 | DK-8581 Nimtofte | info@lubker.com
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