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Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

VVS-installation

per møller

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

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

www.permoeller.dk

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

www.bpelectric.dk
Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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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De oplevede i deres tidligere jobs finanskrisen i 2008, hvor det hele faldt fra hinanden på ingen tid, og de har derfor ikke turdet at eksportere deres maskiner. Nu
satser de på at udvide med Tyskland og England.
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Siden tekstilvirksomheden Kvadrat i Ebeltofts start i 1968 har bæredygtighed fyldt
enormt meget i deres DNA. Kvadrat stiller sig aldrig tilfredse, men stiler forud mod
cirkulære forretningsmodeller – og her er nære relationer med leverandører og
produktionen et must.

9 19 LOKALE GAZELLER
Antallet af Djursland-Gazeller er i 2019 v okset med tre svarende til en vækst på 19%
i forhold til sidste år. Dermed er 19 Djursland-virksomheder med på den eftertragtede vækst-liste som D
 agbladet Børsen står bag.

12 BILEN&BOSSEN: OLYMPIA I ORIGINAL STAND

9

Når den oprindelige ejer fra Ebeltoft fik besøg af sin søn fra Sjælland og skulle hente
ham ved færgen, lånte han naboens bil, hvis det regnede. Olympiaen måtte ikke
komme ud i regnvejr. Det må den stadig ikke.

14 DET HAR SKABT FORSTÅELSE OG HAFT
POSITIV VIRKNING
16 BÆREDYGTIGHED BLIVER INTEGRERET
I GMC CERTIFIKATET
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18 ARBEJDSGLÆDE BETYDER RIGTIG MEGET
20 HJEM TIL BARNDOMSMINDERNE
I MOLS BJERGE

Personprofil Nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerge Lamp, Nationalpark Mols Bjerge [forsidefoto] Da Birgitte Sidenius Bjerge Lamp måtte
vælge et sted på Djursland, der betød noget særligt for hende, valgte hun Trehøje.
Her er hun kommet gennem hele sin barndom, både da hun som ung var spejder og
med familien. Et sted den nye chef for Nationalparken Mols Bjerge kalder for ikonisk.
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Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90%
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011).
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

RAGNER A/S SATSER NU PÅ

TYSKLAND OG ENGL
Partner Henrik Sørensen, RAGNER Automation A/S
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De oplevede i deres tidligere jobs finanskrisen i 2008,
hvor det hele faldt fra hinanden på ingen tid, og de
har derfor ikke turdet at eksportere deres maskiner.
Nu satser de på at udvide med Tyskland og England.
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engelsk, og så vil de satse der, hvor
Næste step i virksomheden RAGNER Automation A/S i Hornslet er at de er stærkest.
„På mejeridelen. Det er særligt de
udvide med nye markeder. RAGNER
producerer pakkesystemer og robot- mindre mejerier, fordi de synes, det
er fedt, at vi er startet selv, og vi har
løsninger, der blandt andet indebæen kort beslutrer wrap around,
ningsproces.
bakkerejser
VI HAR EN DIALOG
Maskinerne,
og palletering,
MED EN SALGSKANAL
som vi bygger
som de indtil nu
selv, fremstiller
hovedsageligt
I BEGGE LANDE, SÅ NU
vi altid i rusthar solgt på det
fri, men vi har
SPRINGER VI UD I DET
danske marked.
agenturer på
Nu har de udset
maskiner med malet overflader hvis
sig Tyskland og England.
segmentet er til det,“ forklarer han.
„Vi har en dialog med en salgsDerfor er det særligt fødevarekanal i begge lande, så nu springer
industrien, der er interesserede i
vi ud i det,“ siger den ene del af
maskinerne fra Hornslet.
partnerduoen, Henrik Sørensen.
„Når jeg snakker med dem i Tyskland og England, så er de imponeSkræmt af finanskrisen
rede over kvaliteten af de pakke
De oplevede finanskrisen i 2008, og
systemer, som vi bygger,“ siger han.
den skræmte dem begge.
„Dem, der er i min alder, vil
Tre standardmaskiner
nok kunne huske, hvordan det var
Indtil nu har de udviklet tre standengang, hvor det hele faldt fra
dardmaskiner, som de er klar til at
hinanden på ingen tid. Der, hvor jeg
eksportere.
arbejdede, gik vi fra 65 mand til om„Alle der bygger pakkemaskiner
kring halvdelen på et splitsekund,“
forsøger at bygge noget standard.
fortæller Henrik og fortsætter:
De tre standardmaskiner har vi valgt
„Det var virkelig skræmmende,
at prøve af herhjemme i en rum tid,
at der foran en virksomhed kunne
fordi vi føler, at vi skal have 100%
holde en fyldt parkeringsplads med
styr på dem, før vi eksporterer. Det
store biler den ene dag, og den
har vi nu,“ siger han og tilføjer: „For
næste var der lukket og slukket,“
der er langt til Tyskland eller Engsiger han.
land, hvis der er et eller andet, der
Selvom grunden ved siden af for
ikke virker,“ siger han.
længst er købt, og det derfor er muHvis markedet var lidt større i
ligt at udvide med en ny hal, har de
Danmark, havde de kun satset på
ikke turdet at tage springet tidligere.
det, er Henrik sikker på.
„Til trods for vi kan udvide, og vi
„Sommetider
i 2019 blev udkan det godt
nævnt af Børsen
DE ER IMPONEREDE
irritere mig, at
til Årets GazelOVER KVALITETEN AF DE
vi ikke har vores
levirksomhed,
så hæmmer det
PAKKESYSTEMER, SOM VI virksomhed i
eksempelvis
os på den måde,
Tyskland, der er
at vi kan stå her
BYGGER
over 80 millioner
med en proppet
produktionshal og fyldte ordrebøger, mennesker, så her er potentialet
enormt,“ siger han og kigger mod
men så spørger vi hinanden, hvad
fremtiden:
nu hvis, det sker igen,“ forklarer
„Jeg er helt rolig, hvis nogen i udHenrik.
landet skulle bestille én af vores tre
standardmaskiner, de står mange
Satser på mejeridelen
steder i den danske industri og er
De har allerede eksporteret flere
gange til Norge og Færøerne, og det med til at øge produktiviteten,“
afslutter han.
har de lært af.
„Pakketeknologi er jo en nørdet
branche, og det er svært at finde
Natascha Kalika Østergaard,
nogen, der har interesse i det og
natascha@mercatus.dk
forstand på det,“ siger han.
I øjeblikket er de i gang med at
få hjemmesiden oversat til tysk og

Made in Djursland
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Sustainability Manager Tina Kaysen, Kvadrat

Siden tekstilvirksomheden Kvadrat
i Ebeltofts start i 1968 har
bæredygtighed fyldt enormt meget i
deres DNA. Kvadrat stiller sig aldrig
tilfredse, men stiler forud mod
cirkulære forretningsmodeller – og her
er nære relationer med leverandører og
produktionen et must.
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Bæredygtighed
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solide plader, som man kan lave
det er på baggrund af de her tætte
Firmabilerne er snart på el eller hymøbler af,“ forklarer hun.
partnerskaber og dialoger med
brid, maden i kantinen er økologisk
vores leverandører, der også finder
og de har generelt stort fokus på
Tekstil af plastikflasker
energieffektivitet hos tekstilvirksom- det værdifuldt at arbejde bæredygTina viser tre produktserier frem,
tigt, at udviklingen af processer og
heden Kvadrat, der ligger i det bakhvor fællesnævneren er bæredygtigprodukter skaber de resultater, som
kede terræn i Ebeltoft. Her emmer
hed. Den ene er lavet af ren, naturde gør,“ siger hun.
det af bæredygtige valg, og Tina
lig, ufarvet uld, den anden er lavet
Kaysen, der er Sustainability Maaf affaldsfibre fra produktionen og
Mangel på ressourcer
nager i virksomheden, kalder også
den tredje af plastikflasker. „Vi kan
Uden for vinduerne i Kvadrats bygbæredygtighed noget, der ligger
ning i Ebeltoft er mærke, at folk har en bevidsthed
dybt i Kvadrats
et smukt, bakket om kvalitet, det er back to nature,
inderste DNA.
DET ER EN
og de efterspørger ordentlighed
landskab med
„I 1968 var
FORNØJELSE AT OPLEVE,
og transparens. Det er særligt den
dyreliv og vand
der ikke noget,
yngre generation, der har fokus på
i horisonten. Et
der hed ’CSR’ el- AT VI IKKE ER PÅ DENNE
forbrug og manglende ressourcer,
syn, der får de
ler ’bæredygtigog jeg er sikker på, at flere vil gå
ansatte til at
hed’, men ejerne MISSION ALENE
væk fra køb-og-smid-væk-kulturen,“
huske på, hvad
har altid sat en
forklarer hun.
det er, vi skal passe på.
ære i ordentlighed, det gælder både
Der er brugt 30 plastikflasker til
„Der er jo en kæmpe mangel på
i produktionen og blandt personalet,
en meter Revive-tekstil, der oser af
ressourcerne derude, så vi er nødt
men det har også altid været vigtigt
Kvadrat-luksus.
til at tage del i det og forholde os til
at være en del af lokalsamfundet,
„Det skaber værdi at nytænke
det blandt andet gennem cirkulær
hvor vi ønsker at bidrage positivt til
ressourcer, og det er nok klimadeøkonomi,“ siger hun og peger ud ad
vores omgivelser,“ fortæller hun.
batten generelt, der har skabt flere
vinduet. „Og det er en fornøjelse
bevidste forbruat opleve, at vi
Tæt på
ikke er på denne
For Kvadrat er det vigtigt, at produkVI STILLER OS ALDRIG gere. Det er i interaktionen med
mission alene,
tionen er tæt på, for på den måde
TILFREDSE MED DER,
leverandører og
men at flere er
at kunne sikre et tæt samarbejde og
kunder, at vi kan
begyndt at foku- HVOR VI ER, VI SKAL
accelerere bæredygtighed.
gøre en forskel.
sere på det.“
„Vi ser stor værdi i at arbejde tæt
Sidste års salg
Hos Kvadrat
VÆRE ENDNU BEDRE
med vores produktionssteder og
af dette tekstil
ser de det ikke
leverandører. Det var grundet vores
reducerede mængden af affald med
som ét enkelt mål, de skal nå, når
tætte samarbejde, at vi opdagede
2,3 millioner plastikflasker,“ afslutter
de snakker bæredygtighed, men
muligheden for at genanvende
Tina.
nærmere en udvikling uden ende.
affaldsfibre fra produktionen til
„Vi bliver ved med at udvikle og
udviklingen af tekstilet Re-wool,“
lede efter alternative processer,
fortæller hun.
Natascha Kalika Østergaard,
skabe cirkularitet, og finde nye måI dag har Kvadrat en serie kaldet
natascha@mercatus.dk
der at genanvende fibre. Vi stiller os
Re-wool, hvor resterne indgår i
aldrig tilfredse med der, hvor vi er, vi
et garn, som produktudviklings
skal være endnu bedre,“ siger hun.
afdelingen i samarbejde med desigDerfor tænker de alle mulige
ner Magrethe Odgaard har udviklet.
affaldsfraktioner fra forskellige indu„Det grå garn i stoffet i denne sestrier ind som en ressource.
rie er faktisk lavet af de her affalds„Det kan være tekstilaffald, der
fibre, som så bliver genanvendt,“
upcycles til akustiske filtmåtter, eller
forklarer hun og fortsætter: „Og

KVADRAT FOKUSERER PÅ

G UDVIKLING
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Bæredygtighed
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»Guiden er populær, fordi
den dækker hele Djursland
og indeholder et kort«
Formand for Ebeltoft Handelsstandsforening Hanne Sloth

Vær sikker på, at turisterne finder dig i Djurslands lokale turistguide

Det er NU du skal sikre dig plads i

Djursland
Turistguide

Guiden er den eneste samlede turistguide for
Djursland. Den udgives i samlet 75.000 eksemplarer i tre selvstændige sprogudgaver på dansk,
tysk og engelsk. Guiden trykkes i 4 farver på 80
gr. papir i A4-format.

Digital udgave: Djursland Turistguide produceres også i en digital udgave, der findes på
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på
alle annoncer.
Guiden er gratis og distribueres løbende med
Visit Aarhus’ lokaldistribution, som omfatter
ca. 140 standere placeret på udvalgte steder på
Djursland, ligesom den udleveres med nøglerne
hos nogle feriehusudlejere.
Djursland Turistguide udgives af Mercatus
Reklamebureau A/S

Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller kontakt Sheila: sheila@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19

19
LOKALE
GAZELLER
Antallet af DjurslandGazeller er i 2019 v okset
med tre svarende til en
vækst på 19% i forhold

Djursland-Gazeller 2019
Vækst i %

Virksomhedsnavn

By

Bruttoresultat Gazelle
kåringer

479,1

M.P. - Service & Consulting ApS

Trustrup

4.297

1

404,6

Refurb A/S

Hornslet

18.493

1

403,3

Toft & Alexandersen ApS

Mørke

5.843

2

389,0

Db Silkeborg ApS

Auning

21.019

1

386,9

Plusice ApS

Ebeltoft

5.434

1

til sidste år. Dermed er 19

340,5

Ejendomsservice 2015 ApS

Allingåbro

5.198

1

244,5

Oakshield ApS

Ebeltoft

2.184

1

Djursland-virksomheder

238,2

Al’ Got ApS

Grenaa

2.797

1

187,2

Mitech ApS

Auning

17.082

2

med på den eftertragtede

168,1

AH Transport ApS

Grenaa

3.566

2

164,5

JS-Byg ApS

Auning

2.653

1

vækst-liste som Dagbladet

146,4

Dana Metal ApS

Kolind

5.897

2

137,2

Bondehaven ApS

Mørke

1.246

1

Børsen står bag.

134,4

Fair Work ApS

Ørsted

4.063

1

Topplaceringen går i år til
El-installationsfirmaet M.P. - Service
& Consulting ApS fra Trustrup, der har
realiseret en vækst på næsten 480 pct.
og ikke mindre en seks virksomheder
har præsteret en vækst på over 300
pct. Blandt de 19 Gazeller har 14 aldrig
tidligere været med på listen, fire er
med for anden gang og en enkelt skiller
sig ud, ved at være at finde for femte
gang.

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020

127,3

BSA Mini ApS

Grenaa

3.423

1

123,4

Djurs Byg ApS

Glesborg

5.324

1

115,0

A. E. Maskiner ApS

Ørsted

10.330

5

101,7

T. J. Transport ApS

Ørsted

1.172

1

100,4

Ragner A/S

Hornslet

5.380

1

Sådan defineres en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i
udgangsåret, og over 12 måneder i slutåret, frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene. Summen af
det primære resultat skal være positivt.
• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.
Kilde: Børsen

Gazeller

9

Ejerleder Anders Ebbesen, AE Maskiner APS

GAZELLE FOR FEMTE GANG
AE Maskiner APS i Ørsted har
præsteret at blive udnævnt hele
fem gange som Gazelle. Bag
det flotte resultat gemmer sig
ifølge ejerleder Anders Ebbesen
hårdt og målrettet arbejde.
„I bund og grund ligger der gode
gamle værdier bag vores vækst,“
fortæller Anders, der etablerede
virksomheden i 2010. AE Maskiner

aftaler, et fundament for virksomheden, ligesom han lægger vægt
på, at de ikke er bundet op som fast
forhandler af mærker fra bestemte
maskinleverandører, men kan agere
frit og åbent i
De bedste
markedet.
medarbejdere
VÆRDIER SOM
„Vi arbejder
De værdier,
ANSVAR, TROVÆRDIGHED især hårdt for
Anders sigter
at få de bedste
til, er måske lidt
OG HELHED OMSÆTTES
servicemedarbanale, men ikke
TIL SYNLIGE RESULTATER
bejdere, og da
desto mindre
vi har mange
afgørende for
enhver virksomhed. Ifølge Anders er udekørende, er det dem, der repræsenterer os ude hos kunderne.
fair pris, og at man overholder sine
Derfor har vi arbejdet meget med at
involvere vores folk i virksomhedens
drift, så deres meninger og forslag
bliver hørt.“
handler med og servicerer landbrugs- og entreprenørmaskiner, og
af de i alt 24 mand er de ni udekørende serviceteknikere.
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Gazeller

Gazelleaften
Arbejdet med at engagere og involvere medarbejderne har Anders fået
hjælp til af en HR konsulent. „Der
er også blevet indført en bonusordning og i år har medarbejderne i alt
modtaget 350.000 kr. ekstra, fordi vi
sammen præsterede et godt resultat sidste år.“
Da det stod klart for Anders, at
de i år igen blev kåret som Gazellevirksomhed, blev der arrangeret
en intern Gazelleaften. „Vi har fejret
det lidt hver gang, og i år afholdt vi
et arrangement, hvor jeg gennemgik
årets regnskab så alle ved, hvordan
året er gået, og hvor meget der
bliver udbetalt i overskudsdeling.“
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Medejer, markedsdirektør – CCO Peter Hove, Refurb A/S

LANG REJSE
På andenpladsen af Djurslandsgazellerne ligger Refurb
A/S i Hornslet, der køber og
sælger brugt IT udstyr til både
virksomheder og private. Med
en vækst på over 400 pct. og
et bruttoresultat på næsten
18,5 mio. kr. har selskabet siden stiftelsen i 2008 for alvor
slået rod.
Medejer og markedsdirektør Peter
Hove har været med på rejsen siden
starten. Han tilskriver successen
flere forhold. „Det vigtigste er, at
der er markant fokus på genbrug.

Det er en trend, der foregår i alle
lag. Både blandt de enkelte forbrugere, virksomhederne og politisk.“

Pionerånd
Effektivitet
At de tre stiftere stadig er en aktiv
Vi har kørt en række projekter, der
del af forretningen, har ifølge Peter
har italesat, at der er værdi i at
også betydning for virksomhedens
sælge brugt IT udstyr. Her har vi
kultur, historik og pionerånd. „Vi tre
også fået hjælp af de nye GDPR
har vidt forskelregler, fordi vi,
lige kompetennår vi renoverer
DE HAR I HØJ GRAD
cer og supplerer
og opdaterer
VÆRET MED TIL AT
hinanden rigtig
udstyret, sikrer
godt. Det er nok
at alle regler om
EFFEKTIVISERE VORES
en af grundene
datasikkerhed
til, at vi har
overholdes.“
ARBEJDSPROCESSER
en udpræget
Peter fortælpionerånd, og selv om vi er blevet
ler, at dygtige medarbejdere er
afgørende for butikken. „De har i høj et større fartøj med ryk i, der er tungere at manøvrere, får og afprøver vi
grad været med til at effektivisere
stadig nye idéer.“
vores arbejdsprocesser, så vi i dag
Med regnskabsafslutning ved årser yderst effektive.“ Refurb beskæfskiftet har Peter også gode forudtiger omkring 40 medarbejdere, der
sætninger for at pejle om næste års
resultat: „Der er gode indikatorer
på, at vores vækst fortsætter, så det
forventer vi ret sikkert.“

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

styres af et ledelsesteam på syv
med den administrerende direktør i
spidsen.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre
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Den fine Opel er aldrig blevet
restaureret, for der er altid blevet
passet rigtig godt på den. Bilen er
købt i Tyskland i 1952 af en dansk
lærer, der boede i Flensborg. I 1958
blev den registreret i Ebeltoft og har
siden levet sit liv på Djursland.
Værkstedsejer og mekaniker Jens
Bødker overtog den i 1999, da den
blev sat til salg hos daværende
Opelforhandler Lars Thygesen i
Ebeltoft. „Han havde aftalt med
lærerens enke, der ville sælge den,
at hun skulle godkende køberen,
for hun ville ikke se den køre rundt
i byen,“ husker Jens. At familien
havde et nært forhold til bilen, betød
også at sønnen mange år senere
lånte den af Jens til sin datters bryllupskørsel.
Stor fan af Opel
Jens Bødker har stor set arbejdet
med Opeler hele sit voksenliv, og
de har en stor plads i hans hjerte.

Oplandet omkring hans daværende
værksted i Homå var uden tvivl det
sted i kongeriget med den største
procentvise koncentration af Opel
Kadetter, hvorfor han blandt en
skare kunder blev kaldt Kadettkongen.
„Jeg kan godt lide, at Olympiaen
fremstår helt autentisk og aldrig er
blevet restaureret, fortsætter han og
fortæller, at han har størst interesse
for de årgange, han selv husker.
„Fordelen ved at have en 1952‘er
er, at jeg kan huske den, for min far
havde sådan en. En Ford A fra 1930
siger mig derfor ikke så meget.“
Bilen kører kun få ture og har
blandt andet været på besøg hos en
tvilling på Gjern Museum og været
brugt til lidt konfirmandkørsel. „Vi
passer også godt på den, og den
overlever på at holde inde i et tørt
rum, og aldrig komme ud i salt.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Opel Olympia 1952
Model:
1950-53 (ca. 160.000 produceret)
Karroseri:
2 dørs sedan
Pris:
6400 Deutsche Mark
(Ca. svarende til 200.000
nutidskroner.)
Motor:
1,488 liters
4 hyl. rækkemotor
39 HK
Gear
3 trins ratgear
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Bilen & Bossen
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Når den oprindelige ejer fra Ebeltoft fik besøg
af sin søn fra Sjælland og skulle hente ham ved
færgen, lånte han naboens bil, hvis det regnede.
Olympiaen måtte ikke komme ud i regnvejr. Det
må den stadig ikke.

OLYMPIA I

ORIGINAL STAND

Fællesskab for udsatte unge i Ree Park
SYDDJURS Vilde dyr, gode kolleger og fællesskab med hinanden er opskriften på succes for en
lille gruppe unge fra Syddjurs Kommune, der ellers
har haft svært ved at finde fodfæste i enten uddannelse eller på arbejdsmarkedet. De er lige nu en
del af Ree Park Safaris Ungeteam – et unikt partnerskab mellem Syddjurs Kommune og Ree Park
Safari, der skal hjælpe de unge med at genfinde
troen og håbet på enten uddannelse eller arbejde.
I Ree Park Safari ser direktør Jesper Stagegaard
ungeteamet som en naturlig udvikling af arbejdet
med formidling og som virksomhedens bidrag til beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs Kommune. „Vi er
en lokal forankret virksomhed – det kan godt være,
at vi har arme ud i verden, men vi ligger på Djursland. Vi har også et socialt ansvar, så hvis vi, med
det vi laver, på nogen måde kan bidrage til, at der er
nogle unge mennesker, der får en ny chance, så vil
vi gerne det,“ siger Jesper og fortsætter: „Jeg tror,
at det betyder meget for de unge, at de kommer
herud og at de får en uniform på ligesom de øvrige
ansatte. Man er en del af Ree Park familien og det
giver sammenhold og et miljø, som bare føles godt,
for det er okay at komme og sige, at man har en
lortedag og så er der nogen, der samler en op.“

Whistleblowerordning vedtaget
NORDDJURS Et flertal i Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget en
whistleblowerordning. Formålet med ordningen
er at opdage, udbedre og forebygge uacceptable
forhold i kommunes borgerbetjening og administration og derved forbedre kommunes service.
Endvidere kan ordningen bidrage til, at forhold der
normalt ikke ville komme frem, adresseres.
Ordningen ligger tæt på tilsvarende løsninger i
Randers og Aarhus og er udarbejdet i samarbejde
med medarbejderne.

Syddjurs runder 43.000 indbyggere
SYDDJURS Fra november måned har Syddjurs
Kommune over 43.000 indbyggere. Borgmester
Ole Bollesen var onsdag forbi med blomster og
gavekort til familien Søndergaard Madsen på
Mols, der sikrede at kommunen blev over 43.000
indbyggere.
Thomas og Lisette Søndergaard Madsen og deres tre børn flyttede i starten af november til Rugdalsgård mellem Vrinners og Agri. Familien valgte
stedet ud fra dets smukke placering i landskabet
og naturen, samtidig med at de stadig er tæt på
arbejdspladserne i Aarhus.
„Det er en glæde, at kunne byde familien velkommen til kommunen. Familiens smukke gård på
Mols er et godt udtryk for den spændvidde af bosætning, vi kan tilbyde – fra velfungerende byer og
landsbyer til smukt beliggende landejendomme.
Jeg ser frem mod næste runde tal, og vi fortsætter med at fortælle historien om Syddjurs som
en attraktiv bosætningskommune tæt på Aarhus,
med rimelige priser, gode institutioner, god kommunal service, mange kultur- og fritidsmuligheder
og flot natur,“ udtaler borgmester Ole Bollesen.

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020

Noter

13

Ejerleder Brian Basse, Ålsrode Smede- og Maskinfabrik A/S

DET HAR SKABT FO

POSITIV V
Hos Ålsrode Smede- & Maskinfabrik
A/S bruger de aktivt GMC Miljø
certifikatet i deres miljøarbejde, og
det har været med til at skabe en
god og ansvarsfuld kultur blandt
medarbejderne.
Jern- og metalvirksomheden fik sit
første GMC miljøcertifikat i 2002, og
det har siden været med til at sætte
dagsordenen for miljøarbejdet. „Det
har været en langsigtet proces gennem alle årene, og vi har vores egen
miljøorganisation med seks medlemmer, der mødes fast fire gange
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om året,“ forklarer ejerleder Brian
Basse. „Jeg er selv med i gruppen,
der også består af både teamledere
og nogle af de folk på gulvet, der
skal være med til at føre tingene ud
i livet.“
Det skal være nemt
Et af fokusområderne er håndtering
af affald. „Det skal være let at sortere affaldet på en både miljømæssig eg økonomisk attraktiv måde,“
fortsætter Brian. „Det skal bare
være noget, man gør, og ikke noget,
man skal tænke over til hverdag.“
Derfor er der placeret relevante
opsamlingsbeholdere tæt på de
steder, hvor affaldet genereres og
der følges dagligt op på, at tingene
fungerer.
„Vi presser selv vores papaffald
og får derved en økonomisk ge-

vinst.“ På samme måde sorteres de
forskellige metalrester op, så de er
nemmest at genanvende, og derved
får størst værdi. „Delt rigtigt op får
vi den bedste pris for vores metalrester, og god sortering neutraliserer
eller minimerer også afgiften på
meget af vores andet affald.“
Energiforbruget reduceret
Da virksomheden i 2000 flyttede fra
Aalsrode til Grenaa, var der installeret fjernvarme i den oprindelige produktionshal. „Vi overvejede at sætte
et flisfyr op i stedet for,“ husker
Brian, der i dag er meget glad for, at
de i stedet ændrede og udbyggede
fjernvarmeanlægget, i takt med
at virksomheden er vokset. „De
nye haller er fra starten både godt
isoleret og lofterne er forsynet med
radiatorer, der afgiver strålevarme.“
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RSTÅELSE OG HAFT

VIRKNING
et salgsparameter. „Det har ingen
Det betyder, at lokalerne hele tiden
direkte effekt, for de kigger ikke
har den rigtige temperatur, og at
den vej. De er ligeglade med, om vi
bygning og inventar holder godt på
smider affaldet
varmen.
over hækken,
Den gamle
DET SKAL BARE
for der fokuseer hal er blevet
VÆRE NOGET, MAN GØR,
res i stigende
efterisoleret,
grad på prisen.“
og der holdes
OG IKKE NOGET, MAN
Indirekte har
løbende øje med
det dog en god
forbruget. „Vi
SKAL TÆNKE OVER TIL
virkning på kunfører detaljeret
derne. „Mange
HVERDAG
regnskab over
af vores potenalle bygningerne
tielle kunder kommer på besøg her,
og har også opsat LED belysning de
og vi er af miljø- og sikkerhedsmæsfleste steder. Alene i år, har vi sat
sige grunde meget omhyggelige
100 nye lamper op, og de er tjent
med at holde orden, og det lægger
hjem på tre til fire år.“
de positivt mærke til.“ For som
Brian siger: „Et rent værksted giver
Orden er også miljø
et rent produkt.“
Brian fortæller, at han oprindeligt
Medarbejdernes bevidsthed om
troede, han kunne bruge miljøcermiljøarbejdet har også gjort det
tifiseringen overfor kunderne som
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lettere, når de arbejder ude hos
kunderne. „Her er det deres krav
og retningslinier, der gælder, og de
kan i nogle tilfælde være skrappere
end vores. Men folkene har kulturen med sig og er vant til, at skulle
overholde både miljø- og sikkerhedsforskrifter.“
Systemet har skabt forståelse og
haft positiv virkning. „Det er blevet
godt, vores folk er generelt blevet
gode, og de bliver bedre og bedre,“
runder Brian af.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

BÆREDYGTIGHED B
I GMC CERTIFIKATET

I forbindelse med certifi
katets 20 års jubilæum
opgraderes Norddjurs Kommunes certifikat til version
3.0, hvor bæredygtighed
bliver den nye overordnede
paraply i arbejdet.
GMC Miljøcertifikat 2019
A/S Grenaa Motorfabrik
Grenaa Hydraulik
Ålsrode Smede og Maskinfabrik
GSM Maskinfabrik A/S
International Furniture A/S
JKJ Stålteknik ApS
L-tek A/S
Paustian Snedkeri (Frederiksen)
Grenaa Spåntagning ApS
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hed og helhed
Det er klimatid.
VÆRDIER SOM
omsættes til
Mange virkANSVAR, TROVÆRDIGHED synlige resultasomheder siger
ter. Det gælder
det selv, og er i
OG HELHED OMSÆTTES
lige fra en simfuld gang med
TIL SYNLIGE RESULTATER
pel oprydning på
at få klimaet og
Borgmester Jan Petersen
virksomheden
temaet bæreover en korrekt
dygtighed på
håndtering af miljøforhold, til indardagsordenen. I dag handler det ikke
bejdelse af en aktiv bevidst holdning
bare om at blive miljøansvarlig og
til ressourcer og miljø i virksomhehave en plan for det. Det er vigtigt
dens dagligdag.
at gøre tingene rigtigt, og det kan
Modellen har fundet sin form. Og
næsten ikke gå hurtigt nok.
det er en anden form for miljøtilsyn,
der er baseret på virksomhedernes
GMC Miljøcertifikater
egenkontrol udført af virksomhedertil ni virksomheder
Sidst i november uddelte Norddjurs- nes miljøgrupper – som en positiv
og konstruktiv tilgang til at forbedre
borgmester Jan Petersen nye
certifikater til ni lokale virksomheder. miljøet i kommunen. Kommunen er
stolt af, at virksomheder på frivillig
Alle fik det fornyet, og har altså
basis kan gå helt i front, og være
arbejdet struktureret og målrettet
med til at forbedre og lægge retmed miljøoptimering i en årrække.
Han var meget tilfreds med virksom- ningslinjer for miljøet i Norddjurs.
GMC Miljøcertifikatet passer godt
hedernes indsats, og gav dem bl.a.
ind i vores tiltag om klima, nu ikke
disse ord med på vejen:
kun som et punkt i vores kommu„Det er et grønt Miljøcertifikat,
neplan, men også i vores energi- og
hvor værdier som ansvar, troværdigwww.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020

Civilingeniør Carsten T. Willadsen, Norddjurs Kommune

BLIVER INTEGRERET
på bæredygtighed og klimapåvirkklimapolitik fra august 2017. Derfor
Flere kan være med
er det glædeligt, at GMC virksomhe- ning. „Vi hjælper virksomhederne
Traditionelt har det primært været
med at tænke
derne allerede i dag kan dokumenvirksomheder,
i, hvordan de
tere opnåede ressourcebesparelser
der arbejder
STORT SET ALLE
får en grøn
gennem flere år, blandt andet i form
med miljøoptiVIRKSOMHEDER KAN
forretningsplan
af energibesparelser, som dermed
mering i forvemed fokus på
også er reduktioner i CO2.
jen, og altså virkARBEJDE MED AT BLIVE
den såkaldte
I den forbindelse kan jeg fortælle,
somheder, der
MERE BÆREDYGTIGE
vugge til vugge
at Norddjurs Kommune deltager i
skal overholde
Civilingeniør Carsten T. Willadsen
tankegang i
et fællesprojekt med kommunerne i
miljølovgivninrelation til cirRegion Midt om „Energieffektivitet
gen, der har
og CO2-besparelser i virksomheder i kulær økonomi. Vi skal arbejde for,
fået GMC-certifikat. Men med det
at de forpligtende handlingsplaner
Region Midtjylland“, så om et par år
nye fokus på bæredygtighed bliver
også omfatter
har vi en skabemålgruppen af virksomheder meget
bæredygtighed,
lon til de øvrige
større, forklarer Carsten. „Stort set
CERTIFICERINGEN
så snakken ikke
virksomheder til
alle virksomheder kan arbejde med
KAN OFTE OGSÅ
bliver tomme
at dokumentere
at blive mere bæredygtige. Derfor
ord. I GMC-map- giver det ofte rigtig god mening
virksomhederANVENDES SOM
pen kan man
nes CO2 indsats
at bruge kræfter på en egentlig
KONKURRENCEFORDEL
til enhver tid
og grønne virkcertificering, som kan dokumentere,
Civilingeniør Carsten T. Willadsen
overskue både
somhedsprofil.“
hvordan der arbejdes med og udvikmålsætninger og les på bæredygtighed.“
realiserede resultater. Det virker moGMC certifikat version 3.0.
Han glæder sig derfor til at
Civilingeniør Carsten T. Willadsen fra tiverende, og hvis virksomhederne
komme til at tale med en masse nye
ønsker det, kan certificeringen ofte
kommunens miljøkontor er begejvirksomheder i 2020.
stret for opgraderingen af miljøarbej- også anvendes som konkurrencefordel.“
det til også at have så meget fokus
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020
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Da butiksindehaver Mikkel Weje Nielsen fra PhotoCare i Grenaa fik en
henvendelse fra Jobcenter Norddjurs om at få en fotointeresseret med
diagnostiseret PTSD i småjob-praktik, slog han til. Det er der kommet et
varigt flexjob ud af.
Det er snart to et halvt år siden,
Mikkel mødtes med Nicole Ord
Sørensen første gang. „Jeg kendte
ikke meget til PTSD, der er en
permanent posttraumatisk stress
forstyrrelse. Men jeg troede på
hende, da vi mødtes. Hun er en sød,
glad og smilende pige,“ starter Mikkel. Det førte til en tre måneder lang
prøveperiode,
hvor de kunne
HER KOM
se hinanden an.

meget, at man er glad for at komme
på arbejde og kan lide at være her,“
supplerer Mikkel, der også fortæller,
at der med de to øvrige foto-kolleger ikke er opgaver nok til en tredie
ordinær fuldtidsstilling på årsbasis.

det. Det kan godt udløse, at jeg
tager kage med dagen efter,“ smiler
Nicole.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Struktur på arbejdet
At både Mikkel og Nicole er tilfredse
med samarbejdet, skyldtes i
MIN
høj grad, at de
STORE INTERESSE FOR
sammen har
fået lagt nogle
Fra spontan til
FOTOGRAFERING MIG TIL
faste rammer
strukturbehov
HJÆLP
for måden at
Med en udFotograf Nicole Ord Sørensen
arbejde på.
dannelse som
„Jeg arbejpædagog i
der nogle bestemte dage og
rygsækken arbejdede Nicole på
møder på faste tider, for
en institution for udadreagerende
det har jeg meget brug
unge. En voldsom episode ændrede
for,“ siger Nicole. Hun
hendes tilværelse og fra at være
meget impulsiv, blev det nødvendigt kan også på sin telefon
for hende med helt faste strukturer i følge med i hvilke
fotoopgaver, der er
hverdagen.
booket i studiet
„Jeg skulle helst køre med
og hvornår. „Så
110 km i timen, og jeg var meget
jeg ved altid,
impulsiv. Jo mere spontanitet jo
hvad jeg skal
bedre. Jeg hadede faktisk ligefrem
lave, inden
struktur,“ husker hun. På den anden
side af en udredning og med en fast jeg møder på
arbejde.“
diagnose spurgte Jobcentret mig,
„Vi har
hvad jeg egentlig gerne ville. „Her
lavet et
kom min store interesse for fotograsetup med
fering mig til hjælp.“
faste rammer og her
Godt mix
er kunde
At fotointeresserede Nicole var
betjening i
pædagog og havde arbejdet med
butikken for
børn, så Mikkel som et stort plus.
eksempel helt
„Vi har et stort forretningsområde
udelukket, fordi
med skolefoto og fotografering af
det er alt for uforudbørn i vores fotostudie, og her er
sigeligt,“ forklarer
det altafgørende, at fotografen har
Mikkel.
børnetække, så de slapper af og
De to har det også
virker så naturlige som muligt.“
fint med, at der er åbenPrøveperioden er siden skiftet ud
hed
med et permaom de
nent flexjob
DET ER
særlige
på ni timer om
ALTAFGØRENDE, AT
hensyn og
ugen. „Jeg håvilkår Nicole
ber inderligt, at
FOTOGRAFEN HAR
er ansat under.
jobbet fortsætBØRNETÆKKE
„Alle kolleter, for jeg er
Butiksindehaver Mikkel Weje Nielsen
gerne har taget
rigtig glad for at
100 procent
være her,“ slår
godt imod det og er ikke blege for
Nicole fast. „Det er også en super
at spørge ind til, hvordan jeg har
løsning for os, og det betyder rigtig
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ARBEJDSGLÆDE

BETYDER RIGTIG MEGET

Butiksindehaver Mikkel Weje Nielsen og fotograf Nicole Ord Sørensen, PhotoCare
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Da Birgitte Sidenius Bjerge Lamp måtte vælge
et sted på Djursland, der betød noget særligt
for hende, valgte hun Trehøje. Her er hun
kommet gennem hele sin barndom, både da
hun som ung var spejder og med familien. Et
sted den nye chef for Nationalparken Mols
Bjerge kalder for ikonisk.

Hun kunne have valgt hvilket som helst sted på Djursland. Kalø Slotsruin eller hendes nye kontor på jagtslottet i Rønde med udsigt, hvor sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge har til huse, var i hendes overvejelser,
men valget faldt på Trehøje.
„Det er bare et helt særligt sted. Her er dejligt og
smukt, og så er det bare helt ikonisk,“ fortæller hun.
Barndommens skridt
Allerede som barn legede Birgitte på højene.
„Min venindes forældre havde et sommerhus
herude, hvor jeg kom som lille pige, så jeg har mange
gode barndomsminder fra Trehøje og Mols Bjerge,“
fortæller hun.
I dag har Birgittes veninde et sommerhus i området,
hvor hun besøger hende, men hun tager også forbi for
bare at gå en tur alene.
„Jeg kan både lide at komme her sammen med
andre, men også alene. Så går jeg en tur og nyder den
dejlige ro og kigger ud over landskabet. Man kan også
se Aarhus her fra, hvor mine tre børn bor,“ fortæller
hun, mens hun peger mod storbyen.

JEG ER ET VANVITTIGT
NYSGERRIGT MENNESKE, SÅ
JEG KAN LIDE AT LAVE RIGTIG
MANGE TING

Storforbruger af kultur
Udover at være et familie
menneske, så er Birgitte stor
forbruger af kulturtilbud.
„Det gælder lige fra livesport
til opera, og så holder jeg meget

HJEM TIL

BARNDOMS
MINDERNE
I MOLS BJERGE
20

Personprofil
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bage til barndomsbyen Hinnerup, hvor hun er født, opaf at læse bøger, gå i biografen eller i teatret,“ forklarer
vokset og hendes mor stadig bor i barndomshjemmet.
hun.
„Min mand arbejder i Skjern, så Hinnerup ligger i
Birgitte har selv spillet håndbold, og hun følger
midten. Så der skal vi bo,“ siger
meget med i de forskellige
hun.
turneringer, både klubkampe og
DET ER SELVFØLGELIG
Efter et par dage i den nye
landskampe.
VEMODIGT, MEN DET ER OGSÅ EN stilling som chef for National„Jeg har set mange kampe i
parken Mols Bjerge kan hun
herrehåndbold i Aarhus, Kolding DEJLIG FØLELSE AT SIGE PÅ GEN
mærke, at det er det helt rigtige.
og Skjern,“ siger hun og underSYN OG STARTE PÅ NOGET NYT
„Jeg ser meget frem til at
streger, at hun altid følger med
bygge oven på det fantastiske
i håndboldherrernes turnering i
arbejde, som min forgænger og dygtige medarbejdere
januar.
har lavet, og jeg går ydmygt til opgaven. Det er dejligt
„Jeg er et vanvittigt nysgerrigt menneske, så jeg kan
at komme godt i gang med opgaverne, og lære medarlide at lave rigtig mange ting, undersøge dem og blive
bejdere, samarbejdspartnere og borgere at kende. Indtil
klogere,“ tilføjer hun.
videre har jeg slået lyttelapperne ud og suger al viden
til mig,“ forklarer den nye chef, mens hun kigger mod
Fra Christiansfeld til Djursland
fremtiden.
Da hun sagde farvel til arbejdet i Christiansfeld, for at
„Mols Bjerge er en rigtig topattraktion, så jeg vil ikke
flytte mod arbejdet på Djursland, var det med blandede
læne mig tilbage, men kæmpe for at bevare det. De
følelser.
lokale er stolte af området og har taget Nationalparken
„Jeg har virkelig krammet meget, og det har været
til sig, og de besøgende skal også få øjnene op for den
med en del tårer, for efter fire år i Kolding som kommuperle, det her sted er. Ikonisk,“ slutter hun og skæver
nal ombudsmand og fire år i Christiansfeld som leder af
udover markerne.
Christiansfeld Centret, skal jeg sige farvel og starte på
noget helt nyt. Det har været en god tid. Så det er selvfølgelig vemodigt, men det er også en dejlig følelse at
Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
sige på gensyn og starte på noget nyt,“ fortæller hun.
Lige nu pendler Birgitte fra Vejle, hvor hun bor, til
kontoret i jagtslottet i Rønde. Men planen er at flytte til-

Nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerge Lamp, Nationalpark Mols Bjerge

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020

Personprofil

21

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
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Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
op til fire områder og alle boligtyper.
Jeg vil gerne se:
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Område

Boligtype

Ændring måned

Ændring år

Norddjurs
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7,9%

26,6%

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

3,2%

10,6%

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Boligsidens Markedsi…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
Boligsidens Markedsindeks.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
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Kvadrat
A/S
500
Det lykkedes Kvadrat at blive
400
kåret som
Danmarks bedste
vækstskaber
i EY Entrepre300
neur Of The Year i Danmark.
”Titlen 200
gives til en virksomhed og 100
dens ejere, der på
bedste vis formår at forene
0
en stærk forretningssans med
vækstskabelse og udvikling,
og hvor entrepreneuren er
en rollemodel for den kommende generation. Kvadrat er
en utrolig spændende dansk
virksomhed med flot global
rækkevidde, og som jeg
tror, vil få stor opmærksom6
hed i Monaco
til EY World
5
Entrepreneur
Of The Year i
2020,” 4siger Lars Fløe Nielsen
formand
for landsjuryen i EY
3
Entrepreneur Of The Year.
2
1

3

2

Pure Algae Denmark ApS
Pure Algae Denmark, som
vil arbejder med lokal tangproduktion på land, fik ved
landsfinalen 2019 i EY Entrepreneur Of The Year overrakt
Alexander Foss’ Industrifond
legat på 85.000 kr. til iværksættere, som er teknologisk
nytænkende og har kommercielt potentiale.
„Igennem vores kontrollerede
systemer kan vi levere tang af
højeste kvalitet året rundt, og
vores produktion kan bidrage
til et sundere CO2-regnskab.
Så jo mere tang vi producerer,
desto mere gavner det miljøet. Vi skal bruge legatet til
at færdiggøre designet og bevise systemets skalerbarhed,“
siger Esben Rimi Christiansen, stifter af Pure Algae.

Oktober
2018

728
562

August
2018

691
608

September
2019

647
627

Oktober
2019

649
613

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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BP Soendergaard A/S
0
De to elinstallationsforretninger BP Electric A/S og
Soendergaard ApS har gennemført en ligeværdig fusion
og fortsætter under navnet
BP Soendergaard A/S. Selskabet får adresse i BP Electric´s
nuværende lokaler på Trekanten i Grenaa, hvor de ca. 50
medarbejdere samles.
Ejerkredsen består af Jan
Baand, Peter Tylvad, Bjørn
Johansen samt Esben Møller med Bjørn Johansen
som direktør. Han ser store
muligheder for at firmaet får
kapacitet til at tage større
opgaver ind samtidig med,

at de to tidligere selskabers
kunder skal serviceres på
bedste måde. Medarbejdere
med kundeansvar
fortsætter i stort set samme
funktioner som nu.

Nytårskur 2020
10. januar kl. 14:00-16:00, Sølballegaard,
Elbjergvej 13, 8420 Knebel.
Business Djursland inviterer medlemmer og samarbejdspartnere til
nytårskur.
Velkomst v. formand Ole Sørensen.
Indlæg med vinder af EY’s Entrepreneur Of The Year i Danmark Kvadrat
A/S – CEO Anders Byriel. Business
Djurslands Erhvervspris. Afrunding og
GODT NYTÅR.
Arr./tilm.: Business Djursland. Gratis
– no show gebyr på kr. 300. Frist 9.
januar kl. 7.
Indefra
– et tv-foredrag med Anders Agger
23. januar 2020, kl. 16:45-18:30,
Boutique Hotel Langhoff & Juul, Ndr.
Strandvej, 8400 Ebeltoft.
Om den prisbelønnede dokumentar
serie på DR2, hvor tv-journalisten
Anders Agger forsøger at skaffe
adgang til miljøer, der normalt ikke er
åbne for offentligheden. Om det er
Jehovas Vidner eller AP Møller Mærsk,
Retsmedicinsk Institut eller rockbandet
Dizzy Mizz Lizzy – så har Anders sin
egen, baglæns og nysgerrige tilgang til
sine medvirkende.
19.00–21.00: Middag – tilkøbspris på
200 kr. pr. person inkl. 1 øl/vand/gl. vin.
Arr.: Business Djursland og Lederne
Kronjylland (gratis for medlemmer).
Info/Tilm.: www.businessdjursland.dk
Erhverv Grenaa Nytårsdialog
30. januar 2020 kl. 08:00-09:30,
Kultur–huset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa.
Lokalpolitisk erhvervsdebat med
partilederne fra alle opstillede partier i
Norddjurs Kommune. Uformel dialog
med gruppediskussioner med faste
dagsordener.
Indlæg med Silkeborgs borgmester
Steen Vindum der giver sit bud på,
hvordan en kommune kan udvikle sit
erhvervsklima.

Årligt dialogmøde med erhvervslivet.
Fokus på de gode succeshistorier.
Mød forskellige medier, der fortæller,
hvordan du spotter de gode erhvervshistorier. Nærmere info følger.
Arr.: Norddjurs Kommune
Norden - en stærk Kattegatregion et stort nærmarked for ekspansion
23. marts og 30. april 9.00-15.30,
Grenaa Havnecenter, Havnecentervej
1, 8500 Grenaa.
Få indblik i mulighederne i B2C
markedet i Norden. Vil du vækste din
virksomhed gennem eksport, så kan
det nordiske marked være en oplagt
mulighed. Nærhed, stabilitet og
integrationen til Danmark gør Norden
til en robust og sikker region, men
de kulturelle forskelle på tværs af
landene i forhold til kunder, samhandel
og slutbrugere er ofte en barriere,
som undervurderes. Satser du på
Norden som eksportmarked, er det
derfor vigtigt, at du forstår kunderne,
positionerer dit brand rigtigt og træffer
de rigtige kommercielle valg for at få
succes, hvilket du har mulighed for at
blive meget klogere på i løbet af vores
todagesseminar om Norden.
Tilm.: Gratis – globalmidt@erhvervshusmidtjylland.dk før 16. marts, kl.
12.00.
Arr. Norddjurs Kommune Erhverv og
Erhvervshus Midtjylland

Corona Vitas A/S
Birte Hedegaard Jensen har
overtaget hele ejerskabet
af Corona Vitas efter stifteren Kristian Vitas Knudsen.
Virksomheden er leverandør
af overvågningsudstyr til hospitaler og samtidig med overtagelsen skifter virksomheden
navn til Corona Lifecare.
DGI

1. tur med Grenaa-Halmstad
1. feb. kl. 07.30, Stena Line Færge
terminal.
Efterfølgende arrangementer på Kattegatcentret og Bæredygtighedens Hus.
Arr.: Norddjurs Kommune m.fl.
LAG Djursland ansøgningsfrist
6. februar
Pulje på ca. 3. mio. kr. i LAG og ca.
850.000 kr. i FLAG.
Info: Koordinator Helle Breindahl,
koordinator@lag-djursland.dk I
Erhverv Grenaa medlemsmøde
27. februar 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Norddjurs Kommunes Dialogmøde
3. marts kl. 17.00-20.00, DS Smith
Åstrupvej 30 8500 Grenaa.

Tidligere kommunaldirektør i
Norddjurs Søren Brixen stopper på posten som administrerende direktør for DGI
efter 12 år på posten. DGI’s
formand Charlotte Bach Thomassen siger: ”Søren Brixen
har bidraget stærkt til udviklingen af DGI til en markant og
professionel organisation. Det
siger vi stor tak for. Fremadrettet ønsker DGI’s hovedbewww.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020

styrelse en anden profil på
den administrative toppost,
og hovedbestyrelsen og Søren Brixen har derfor aftalt at
stoppe samarbejdet.”
Viceadministrerende direktør
Troels Rasmussen er konstitueret i stillingen, indtil der er
fundet en afløser.
Business Region Aarhus
Hedensted Kommunes borgmester, Kasper Glyngø (S),
er tiltrådt som ny formand,
og Silkeborg Kommunes
borgmester, Steen Vindum
(V), er ny næstformand i det
østjyske erhvervsudviklingssamarbejde. De har afløst
borgmestrene Jan Petersen,
Norddjurs Kommune (formand) og Ulrik Wilbek, Viborg
Kommune.
„Vi ved, hvor vigtigt det er,
at de 12 kommuner i Business Region Aarhus tænker
løsninger på tværs af kommunegrænser. Det er en
forudsætning for, at Østjylland
kan gå forrest i den grønne
omstilling, få fokus på behovet for bedre mobilitet og
tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Østjylland,“ siger den
nyvalgte formand, Kasper
Glyngø.
Djursland Landboforening

Sandra F. Kjær er blevet
kåret som Årets Elev i HK
Østjylland. Hun er elev med
speciale i revision i Djursland
Landboforenings økonomi-

afdeling, der havde indstillet
hende til prisen.
„Du er ekstremt pligtopfyldende og bidrager i høj grad
til, at arbejdet i afdelingen
fungerer godt. Og så leverer
du høj kvalitet. Det vil sige,
at du er dygtig og rar at være
sammen med,” lød det fra
formand Søren Sørensen, HK
privat Østjylland.

Allan Bach (41) tiltræder 1.
februar som ledende overlæge for Region Midtjyllands
akutlægebiler, og får dermed
det overordnede ansvar for
den daglige drift af regionens
ti akutlægebiler. Allan er
speciallæge i anæstesiologi
og intensiv medicin, og er i
dag ansat som overlæge på
Regionshospitalet Randers
på Operation og Intensiv
afdelingen. Han er samtidig
afsnitsleder for akutlæge
bilerne i Randers og Grenaa.
Desuden er han delegerende
læge for Præhospitalet, og
dermed ansvarlig for at sikre,
at ambulancepersonalet er
uddannelsesmæssigt godt
rustet til at sikre høj kvalitet i
patientbehandlingen.
Føtex Ebeltoft
Heine Juul Pedersen er
tiltrådt som ny varehuschef i
Føtex Ebeltoft. Han kommer
fra en stilling i A-Z Hjørring
som sektionschef. Heine
afløser Niels Christian Husum
som har været i Føtex Ebeltoft

Selskabsnavn
Reg.dato
Solcentret af december 2019 ApS................. 12.12.2019
Elsegårde Ejendomme ApS............................16.12.2019
Oxholm Nielsen ApS.......................................06.12.2019
Koed Vejle A/S.................................................06.12.2019
SearchPro ApS................................................05.12.2019
Ejendomsmæglerfirmaet Berg Halager ApS..05.12.2019
Ejendomsselskabet TIN TEN ApS..................04.12.2019
Berg Halager ApS............................................03.12.2019
Mesballe Smede- og Industriservice ApS..... 22.11.2019
Scan-trader ApS.............................................. 22.11.2019
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Skovdyrkerforeningen
Nord-Østjylland

Region Midtjylland

Nye selskaber
Cvr nr
41000686
41012269
40984666
40988785
40985220
40984453
40982582
40976051
40951997
40950656

siden starten i 2002. Niels tiltræder stilingen som varehuschef i Føtex i Randers.

40949070
40944680
40933492
40937455
40932046
40931821

Peder Toftgård Gregersen
(49) er tiltrådt som skovrider i
Skovdyrkerforeningen Nord –
Østjylland. Peder er uddannet
skov-og landskabsingeniør og
kommer fra en stilling som
Vej & Parkchef i Brønderslev
Kommune.
Foreningen er samarbejdspartner med 700 skovejere og
dækker området fra Djursland og Hadsten mod syd til

Connected Wind
Services A/S
Kent Hougaard (49) er tiltrådt
som administrerende direktør
i Connected Wind Services,
der er landets største uafhængige udbyder af vindmølleservice.
„Vi vil stadig have samme
fokus og yde de samme
serviceydelser, hvilket betyder, at vores mange kunder
landet over i Connected
Wind Services Danmark A/S
ikke vil komme til at mærke
noget til ændringerne. Vi vil
stadig sælge reservedele og
foretage up-tower-service på
hovedaksler og gearkasser,
samt levere komplette hovedkomponent løsninger,“ siger
Kent Hougaard.
Virksomheden har 165 medarbejdere og har serviceaftaler
på mere end 1000 vindmøller
i Danmark.

11 mio. kr. til bredbånd på Djursland
Bredbåndspuljen under Energi
styrelsen har netop offentliggjort fordelingen af midler fra
årets pulje. Djursland og Anholt har modtaget 10,8 mio. kr.
ud af årets samlede pulje på
102 mio. kr. Midlerne går til 14
landområder og landsbyer, i alt
over 500 adresser, der nu kan
etablere lynhurtigt bredbånd
i områder, hvor det ellers ikke
var tilgængeligt.
„Jeg er meget tilfreds med, at
en række af vores landsbyer
og landområder nu får mulighed for højhastighedsinternet.
God digital infrastruktur er
afgørende, når man skal gøre
sig attraktiv for nye borgere og
virksomheder. Stor ros til de
lokale ildsjæle, der sammen
med vores fælles projektmedarbejder har fået udarbejdet

Møhl og Drivsholm Glas ApS.......................... 21.11.2019
Højagers ApS.................................................. 20.11.2019
Den Skæve Bar ApS........................................ 19.11.2019
S&S Equestrian ApS....................................... 18.11.2019
Lori‘s ApS........................................................ 14.11.2019
Lundbergs Spisehus ApS............................... 14.11.2019

Selskabsændringer
36049510
37890383
28676808
48256511

Skagen mod nord og Thy mod
vest.

M1 Marketing IVS................................................ 17.12.2019 2)
Brøgger ApS Tømrerfirmaet................................13.12.2019 1)
Guld i Rønde ApS.................................................09.12.2019 2)
HANDELSSELSKABET AF 1. MARTS 1973 A/S.03.12.2019 3)

39072629
32099467
15200308
12751486
77640428
12643500
38803638
36549807
27418422

de mange ansøgninger. Og så
glæder jeg mig også over, at
bredbåndsprojektet på Anholt
med både sommerhuse og
helårshuse er lykkedes,“ udtaler borgmester Jan Petersen,
Norddjurs Kommune. Han
bakkes op af borgmester Ole
Bollesen, Syddjurs Kommune:
„Det er rigtig glædeligt, at se
den nye tildeling fra bredbåndspuljen. Det er både
almindelige borgere, sommerhusejere og virksomheder, der
får glæde af det. Samtidig er
det et væsentligt første skridt
i retning af at få dækket hele
Djursland med bredbånd. Det
er vi afhængige af - både i forhold til tilflytning og i forhold
til vores erhvervs- og turisme
udvikling.“

Ejendommen Østervangsvej 28, Randers ApS.. 03.12.2019 3)
CPC ENTREPRISE ApS....................................... 03.12.2019 3)
Advokatselskabet af 1. maj 2018 A/S.................. 27.11.2019 1)
EJENDOMSSELSKABET AF 16. JANUAR 1989 ApS.26.11.2019 0)
MURERFIRMA HANS JOCHUMSEN ApS......... 26.11.2019 1)
FORSTENERGI ApS............................................. 21.11.2019 1)
No Limit Consult IVS............................................20.11.2019 4)
360 DEGREES INSIGHT ApS..............................20.11.2019 4)
ØK KONSULENTFIRMA ApS.............................. 19.11.2019 0)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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Alle data er indhentet i perioden
15.11.2019-10.12.2019
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
222CYCLES DENMARK A/S*
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,4
(1,3)
Antal ansatte
2
ANICON APS
Østenfjeldvej 3, Skoffergårde, 8581
Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
2
APPORT SYSTEMS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
24,9
(20,9)
Resultat før skat
2,4
(3,2)
Egenkapital
14,3
(12,5)
Antal ansatte
34

DJEBOLIG APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,0)
Resultat før skat
0,7
(-0,2)
Egenkapital
21,4
(20,8)
Antal ansatte
4

G.M.T. APS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
24,0
(24,0)
Antal ansatte
2

DJURSLAND ISOLERING APS
Egevej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
2

GLENTEREDEN APS*
Grønhøjvej 10, Villersø, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,5
(2,3)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
8

DOCAS SYSTEMS A/S*
Jernbanegade 5 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(0,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,9
(-0,8)
Antal ansatte
3

GREFTA-TRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(3,9)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
1,4
(1,4)
Antal ansatte
9

EBELTOFT GULD OG SØLV
AF 2016 APS*
Nordmandsvej 2A, Lyngsbæk, 8400
Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2

GRENAA MURER- OG TØMRERFORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,4
(2,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
1,5
(1,4)
Antal ansatte
4

BRENNER RADIATORER APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,9
(2,5)
Resultat før skat
-0,8
(0,3)
Egenkapital
3,2
(3,8)
Antal ansatte
6

EJENDOMMEN MIMERSGADE
KØBENHAVN APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
5,0
(4,8)
Resultat før skat
6,7
(8,7)
Egenkapital
21,1
(15,8)
Antal ansatte
3

CHR. RASMUSSEN
TANDLÆGEANPARTSSELSKAB
Skovvej 11, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
3,2
(3,3)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,9)
Antal ansatte
2

EJENDOMMEN VIBORGVEJ 40-44.
RANDERS APS
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(0,9)
Resultat før skat
0,9
(1,4)
Egenkapital
12,8
(12,1)
Antal ansatte
3

COVIDENCE A/S*
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
106,1
(81,4)
Resultat før skat
86,6
(60,3)
Egenkapital
103,2
(95,1)
Antal ansatte
32

EJENDOMSSELSKABET AF 1991
RYOMGAARD APS
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
2,4
(2,1)
Antal ansatte
2

DAHL & JUUL - INTERIØR APS*
Slotsvej 2B, Rosenholm, 8543
Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(0,7)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
DEN BLÅ BRILLE APS
Jernbanegade 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,0)
Resultat før skat
0,6
(0,4)
Egenkapital
1,3
(0,9)
Antal ansatte
2
DIGTERVÆNGET 1A
STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Digtervænget 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,2)
Resultat før skat
0,1
(-1,2)
Egenkapital
2,3
(25,5)
Antal ansatte
2
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ENTREPRENØRFIRMA
J. KVIST APS*
Bakkehegnet 51, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,0
(-0,4)
Antal ansatte
4
FISKER BYG APS*
Hvedevænget 10, Nørager, 8961
Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
1,1
(1,0)
Antal ansatte
2
FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9, Marienhoff, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
1,6
(1,6)
Antal ansatte
2

GRENAA-TRANSPORT A/S*
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,3
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
2
GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
19,5
(17,5)
Resultat før skat
3,9
(2,9)
Egenkapital
8,0
(6,5)
Antal ansatte
35
HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(0,6)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
HOULBERG & WITTRUP A/S*
Industrivej 114, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
16,8
(17,5)
Resultat før skat
0,5
(1,3)
Egenkapital
10,5
(10,6)
Antal ansatte
33
ICAN A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
2,7
(2,8)
Antal ansatte
2
INNO3 APS
Skolevej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,7)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
2
J.K.J STÅLTEKNIK APS*
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,5
(3,0)
Resultat før skat
-0,5
(1,0)
Egenkapital
2,8
(3,8)

Antal ansatte

38

KH 1995 APS*
Skrænten 7, Ugelbølle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,1)
Resultat før skat
0,0
(0,7)
Egenkapital
17,7
(17,7)
Antal ansatte
3
KJÆRSGAARD DEVELOPMENT APS
Engdraget 4, Vistoft, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(3,0)
Egenkapital
14,5
(4,4)
Antal ansatte
3
LES COULISSES APS*
Storegade 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,0)
Resultat før skat
-0,7
(0,0)
Egenkapital
1,5
(0,0)
Antal ansatte
2
M-R SKOVTEKNIK APS*
Homåvej 2, Homå, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,7
(2,9)
Resultat før skat
0,3
(1,8)
Egenkapital
6,5
(6,3)
Antal ansatte
3
MARINAGUIDE APS
Brokhøjvej 3A, Boeslum, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,3
(0,1)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
-1,0
(-1,0)
Antal ansatte
3
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA
J. KVIST APS*
Bakkehegnet 51, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,9
(2,7)
Resultat før skat
-0,6
(-0,3)
Egenkapital
0,0
(0,2)
Antal ansatte
9
MURERFIRMAET
BENT KLAUSEN APS*
Industrivej 20, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
28,2
(24,4)
Resultat før skat
2,8
(4,1)
Egenkapital
9,4
(9,2)
Antal ansatte
52
MURERFIRMAET NN BYG APS*
Hvedevænget 9, Nørager,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,0
(1,4)
Resultat før skat
0,5
(-0,0)
Egenkapital
0,7
(0,3)
Antal ansatte
3
MURERFIRMAET
SØREN FYNBO APS*
Bodevej 37, Hollandsbjerg, 8950
Ørsted
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,3
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
NOTAT GRAFISK APS
Nordkystvejen 2F, Drammelstrup,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
4
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NYMARK & FOGH TEKNIK APS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
4,6
(4,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
15
PRINT ID APS
Virkevangen 12, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
4,8
(5,8)
Resultat før skat
-1,1
(0,2)
Egenkapital
-0,4
(0,5)
Antal ansatte
11
R.C. HOLM A/S
Industrivej 33A, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,0
(3,4)
Resultat før skat
0,8
(1,6)
Egenkapital
11,0
(10,5)
Antal ansatte
4
REKO A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
7,0
(4,4)
Resultat før skat
0,2
(-1,4)
Egenkapital
3,5
(3,2)
Antal ansatte
15
SALON UNIK, EBELTOFT APS*
Nørrebakke 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste Omsætning
0,7
(0,9)
Resultat før skat Omsætning
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2

0
0

3.452
3.452

0
0

5.472

SOUTH AFRICAN TRAVEL APS
Horstvedvej 5, Mårup, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
2015 2016 2017 2018 2019
Egenkapital
0,1
(0,2)
2015 2016 2017 2018 2019
Antal ansatte
3

før skat
STENLØSEResultat
MARINE APS
Resultat
førGrenaa
skat
Århusvej 22A
st th, 8500
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,9
(1,8)
Resultat før skat
1,3
(1,2)
Egenkapital
9,3
(8,3)
Antal ansatte
3
STOREGADE 1, GRENÅ APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
2015 2016 2017 2018 2019
Regnskabsafslutning
30-6-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,9)
Resultat før skat
-1,0
(-0,4)
Egenkapital
Egenkapital
0,7
(1,5)
Egenkapital
Antal ansatte
3

5.472

0
0

SYDDJURS ERHVERVSEJENDOM APS
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
1,7
(1,2)
Antal ansatte
2 2019
2015 2016 2017 2018
2015

2016

2017

2018

2019

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
LARS NIELSEN
APS
Dækningsgrad
Grønhøjvej 10,Dækningsgrad
Villersø, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,0
(1,6)
Resultat før skat
0,4
(-0,2)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
7

0
0

TØMRERFIRMAET
THORKIL BROUER A/S*
Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
4,1
(4,7)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
10
ØSTSHIP APS
Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
4,0
(4,7)
Resultat før skat
0,7
(1,1)
Egenkapital
0,7
(1,8)
Antal ansatte
7

FØLLE EL-SERVICE A/S

Lerbakken 23, Følle,
8410 Rønde

Ejerleder Mads Frederiksen, Følle El-Service A/S

Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste

9,5

(9,1)

Resultat før skat

2,4

(1,7)

Egenkapital

3,1

(2,3)

Antal ansatte
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Bredde giver stabilt elarbejde
Følle El-service A/S har gennem de sidste fem år præsteret en stabil indtjening med en
fast stab på i alt 19 medarbejdere i stort set alle aldre.

omkring to tredjedele af dem
er på erhverv. Men der er også
fast to til tre elektrikere, der
ikke laver andet end spjældarbejde, for både virksomheder
og private.“

Ejerleder Mads Frederiksen
Højskole og fitness
har drevet virksomheden de
Lige nu er der fuld tryk på
sidste syv år, men har selv
genopbygningen af Rønde
været i virksomheden i 20.
Højskole efter den omfattende
Han har en medarbejder med
brandskade. „Ombygningen
40 års jubilæum, nogle der
af de cirka 2.500 m2 skal være
har været der i 35 år og rigtig
mange med 10-15 års ancienfærdig inden næste skoleår,
nitet. Lige nu er der tre lærog der skal laves om fra ende
linge i virksomheden, fortæller
til anden. Vi laver service for
Mads. „De bliver her som reskolen i forvejen, så vi er selvBruttofortjeneste
gel, når de bliver svende,
så vi
følgelig også gået hårdt efter
Bruttofortjeneste
10.812
har stor
aldersmæssig bredde i
at få opgaven.“
10.812
teamet. Jeg tror, de bliver her,
Virksomheden har også fået
fordi de får lov. De er medbeen stor opgave for en af de
stemmende på opgaverne,
større fitnesskæder med
for vi har en helt flad struktur.
elarbejde i forbindelse med
God idéer
prøver
vi
af,
især
er
etablering af en række nye
0
2015 2016 2017 2018 2019
0
det vigtigt,
at de unge
også
centre i området, faktisk så
2015 2016 2017 2018 2019
bliver hørt. De skal have den
langt væk som i Viborg. Men
der fede skruetrækker,Årets
hvis resultatdet kan godt gå alligevel,
Årets resultatvurderer Mads. „Vi laver fire
de gerne
2.689 vil. Jeg prøver også
2.689
at efterkomme arbejdsønsker
dages uger og så er vi mindst
og karriereønsker, hvis det kan
8-9 timer på pladsen om
lade sig gøre.“
dagen. Det hjælper også, at vi
kender opgaven, så vi kommer
En aftale er
hurtigere igennem den.“
0 Hørt før ja, men i
en aftale.
Fremtiden ser lys ud for Mads
2015 2016 2017 2018 2019
den her 0tid, hvor det
2015 går
2016 me2017 2018 2019& Co. Han forventer en stabil
get stærkt i byggebranchen,
udvikling i både omsætning og
Balanceindtjening i det kommende år.
er det ikke en selvfølgelighed.
Balance
8.516
Det skal
også altid gå hurtigt i
8.516
dag, forklarer Mads. „Der går
ikke fire år, før vi kommer, og
det er også vigtigt for mig, at
kunderne kan regne med både
løsning, økonomi og tidsplan.
0
Vi har størrelsen
til2015
at løfte
2016 2017 2018 2019
0
2015 2016 2017 2018 2019
selv ret store elopgaver,
og
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Overskudsgrad
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KLUMME – KOMMUNIKATION

SLET IKKE
OPSLAG PÅ FACEBOOK
Nogle virksomheder sletter opslag
på deres virksomhedssider på Facebook. Det er især ved:

Konkurrenceopslag, når vinderen er
fundet. Servicemeddelelser, som
ikke længere er gældende. Jobop-

slag, hvor stillingerne er blevet
besatte.
Men, hvis ikke opslagene gør
nogen direkte skade ved at blive
stående, så bør de ikke slettes. Det
er der én simpel grund til: Gamle
opslag er nyttig viden til fremtidige
opslag.
Der ligger viden begravet
For hvert opslag, du laver, får du
vigtig viden til alle dine fremtidige
opslag. Specielt når det gælder
jobopslag og servicemeddelelser.
Du får nemlig en database over
opslag, der virker og ikke virker –
måske en type billeder, videoer
eller links fungerer bedre end andre,
måske den ene overskrift er bedre
end den anden.
Det gør dig stærkere i din fremtidige dialog, og det vil gøre dine
opslag mere populære.

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

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

Opdatér i stedet for at slette
Så, i stedet for at slette opslagene
kan du opdatere dem. Det er også
en god service til dine følgere, der
ikke forgæves skal lede efter et attraktivt jobopslag eller konkurrence.
Når du har fundet vinderen af din
konkurrence, tilføjer du: Konkurrencen er slut! De heldige vindere er
kontaktet.
Når du har fået en stilling besat,
skriver du: Vi er glade for at kunne
meddele, at stillingen er besat.
Når servicemeddelelsen udløber,
fortæller du: Vi løste udfordringen
med vores hurtige team. Alt kører
nu igen planmæssigt.
Du har også mulighed for at skjule
opslag fra din tidslinje. Så dukker de
ikke frem, når man scroller ned gennem din virksomhedsside, men du
kan stadig se dem i dine data.
Af Louise Laustsen, digital medierådgiver,
Mercatus Reklamebureau, www.mercatus.dk
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VIRKSOMHEDER PÅ
GENBRUGSSTATIONERNE

Hvad tæller
for dig?

I 2020

Til virksomhedsejere
Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
I 2020 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du
tilmelder. Det koster 656 kr. ekskl. moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op
til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
Alternativt til et årsabonnement kan virksomheder betale for et enkelt
besøg på genbrugsstationerne så der betales pr. besøg. Det koster 175 kr.
ekskl. moms pr. besøg.
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.
Venlig hilsen
Reno Djurs

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.

RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

Ring Djursland

Rema 1000 fik
7 specialister på
hver deres område
Du kan ansætte en småjobber helt ned til en
time om ugen. Virksomhedsservice i Jobcenter
Norddjurs er altid klar til at finde det rette match
netop til din virksomhed.
Kontakt Hanne på 2423 4428 eller
virksomhedsservice@norddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2020

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk
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Hvis jeg har et eller andet,
som skal sættes i værk,
så er det nærmest allerede gjort
inden jeg har lagt røret på.
Jeppe Just
Malerﬁrma Jeppe Just ApS

ERHVERV
At SVARE HURTIGT med motiverede tilbagemeldinger er et af ﬁre
erklærede mål i vores erhvervsafdeling. Det er ofte afgørende vigtigt
hurtigt at få afklaret økonomiske forhold i sin virksomhed. Derfor
investerer vi ressourcer i at lære vores erhvervskunder godt at kende, så
vi kan agere hurtigt på deres forespørgsler. Det betyder også, at vi ofte
er i stand til at komme med alternative løsningsforslag, i stedet for bare
at sige nej.
Læs mere om vores SPARERHVERV koncept på www.spardjurs.dk og se
videoen med Jeppe Just, hvor han blandt andet fortæller, hvorfor han
skiftede pengeinstitut og om sine erfaringer med vores samarbejde.
Eller ring til områdedirektør erhverv Søren Stenberg på tlf. 8786 7325
– og husk, det er gratis at skifte til os.

Erhvervsafdelingen, Hovedgaden 82, 8961 Allingåbro, tlf: 8648 6022, erhverv@spardjurs.dk · www.spardjurs.dk

