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Aalsrode
Tømrerfirma fik
en alt-mulig-mand
til at passe værkstedet
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

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.
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Thor Christensen, Carlo F. Christensen A/S
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Carlo F. Christensen er totalleverandører af materialer og
brandsikring til tækkebranchen i flere lande. Et besøg i Holland fik
virksomheden til at øjne nabomarkeder. Nu er Belgien og Frankrig
på listen, og England er næste mål.
Her er Thor og hans folk afhænom jeg er købt eller solgt,“ forklarer
Håndværk og netværk. Det er ifølge
gige af de hollandske tækkermænd,
han.
Thor Christensen fra grossistvirkder lægger taget, når han kommer
I andre lande er kulturen omkring
somheden Carlo F. Christensen
med brandsikringen.
tækkeprocessen meget forskellig.
A/S i Hedegård dét, som branchen
„Det er afgørende for os, at vores
„Et eksempel kan være, at vi i
handler om.
brandsikring lever op til sikkerheden,
Danmark skifter hele stråtaget, når
„Og så en god portion vedholhvis uheldet sker. Det sikrer vi ved
de første 20 cm. er slidt ned, hvor
denhed for at komme ind på nye
at uddanne de tækkemænd, som
de i England
markeder,“
vil sælge vores produkt. Derudover
lægger nye
fortæller Thor
VI HAR MASSER
skal de aflevere et gyldigt certifikat
lag ovenpå det
Christensen, der
på arbejdet til kunderne, som viser,
gamle. Vores
som efternavnet AF SUCCESHISTORIER
at de har leveret et godt produkt. Så
brandsikring
afslører, er søn
HERHJEMME, MEN DE
det kan være et sejt træk at finde de
sidder jo under
af Carlo.
gode tækkere, som vi kan stå inde
de
her
lag.
Så
Det er ikke
TÆLLER BARE IKKE, NÅR
for,“ forklarer han og fortsætter:
det er en udfortækkerør de
VI ER I UDLANDET
„Det kræver tid og tålmodighed
dring,“ fortæller
eksporterer til
at komme ind på nye, udenlandske
han og fortsætudlandet, men
markeder.“
ter: „Men de har ikke noget som
det er selve brandsikringen.
vores i England, så nu skal vi over
„Min far og hans kollega har fået
Kaffebønner vs. tækkerør
og sparke døren ind,“ siger han.
patent på vores brandsikring, der er
Thor Christensen startede i sin fars
en metode, hvor man sikrer sig, at
virksomhed i 2014, efter at have arilden ikke breder sig under en brand, Succeshistorier spreder sig
bejdet i kaffebranchen i en årrække.
Carlo F. Christensen har siden 2003
men at tækkerørene samtidig har
„Jeg kom med noget fornyet
solgt mere end 1,5 millioner kvadratmulighed for at ånde, så man ikke
energi til formeter Sepateclukker luften helt ude,“
retningen, og fik
brandsikring, og
forklarer han.
DET KRÆVER TID
en supportrolle
i træskolængder
OG TÅLMODIGHED
for min far. Jeg
svarer det til
Besøg i
skulle sørge for,
omkring 5-6.000
Holland
AT KOMME IND PÅ
at vi kom ind på
huse. Så af alle
De havde
nogle nye mardanske brandudset
NYE, UDENLANDSKE
keder,“ forklarer
sikrede stråsig Holhan.
tagshuse, er det
land som
MARKEDER
Han samfremtidigt marked, da de tog derned deres brandsikmenligner ofte kaffebranchen med
ring, der ligger under tækkerørene.
på besøg.
tækkerbranchen, fordi han finder
„Vi har masser af succeshistorier
„Det var her, vi fandt ud af, at
mange ligheder.
nabolandene Belgien og Frankrig var herhjemme, men de tæller bare
„To tækkemænd har tre holdninikke, når vi er i udlandet. Her skal
mere interesserede i vores produkt
ger, og man kan sidestille branchen
og metode. Derfor begyndte vi også de have egne referencer,“ forklarer
med religion. Det samme gælder
Thor.
at kigge mod Benelux-landene,“
kaffe. Derudover er begge natur„Det er succeshistorierne, der
forklarer han og understreger, at de
produkter – et læs tækkerør varierer
spreder sig lokalt. Så dem skal man
landes tækkebranche minder meget
have skabt et par stykker af, før man fra høst til høst, det samme gør
om Danmarks.
kaffebønnen,“ afslutter han.
„Det kræver mange godkendelser får et navn. I Holland blev jeg længe
opfattet som en irriterende telefoni de forskellige lande, så man kan
komme ind på markedet. Det er ikke sælger, inden jeg fik skabt et navn
Natascha Kalika Østergaard,
så nemt, og jeg investerer meget tid og noget positiv omtale,“ fortæller
natascha@mercatus.dk
han.
og kørsel i forsøget, uden at vide,
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020
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Ejere Rikke og Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment

BÆREDYGTIG
GASTRONOMI
BEHØVER IKKE AT UDELUKKE LUKSUS

Væggene i huset er lavet af halm
elementer, der er ingen udgifter til
varme og der er en røgvasker, når
brændeovnen er tændt. Stolene
i restauranten er lavet af bære
dygtigt træ fra Marselisborg Skov,
lamperne af genbrugspap og der er
fermenteret rødebedejuice i glasset. Det er vigtigt for ejerne af Restaurant Moment, Rikke og Morten
Storm Overgaard, at tænke bæredygtighed ind i alle beslutninger.
„Hvis vi tænker mere over det
affald, vi har, og opfatter alt som nye
produkter, så er vi nået langt,“ siger
Morten.
Fra København til Djursland
Parret er oprindeligt fra København,
men valgte at flytte sammen til
Djursland for 18 år siden.
„Vi har altid haft interesse for
bæredygtighed, og det indebærer
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Bæredygtighed

derfor skal vi reagere nu,“ forklarer
for os langt mere end at købe økohan.
logiske produkter i supermarkedet,“
forklarer Rikke, der har en baggrund
Årstiden bestemmer menuen
som geolog.
I Restaurant Moments køkken står
„Ja, noget af det hurtigeste og
kun uddannede kokke og i restauranmest enkle, man kan gøre, som
ten uddannede tjenere. De starter
restaurant for at øge den bære
dagen med at
dygtige indsats,
samle grønt i
er at lægge alt
HVIS VI TÆNKER
restaurantens
vægt på grøntMERE OVER DET AFFALD,
skovhave lige
sager,“ suppleudenfor vindurer Morten, der
VI HAR, OG OPFATTER ALT erne.
er professor i
„Alt, hvad der
kognitiv neuroSOM NYE PRODUKTER, SÅ
står på vores
videnskab, og
menukort af
fortsætter: „Vi
ER VI NÅET LANGT
mad og drikke er
ser det som
bestemt ud fra årstiden,“ fortæller
et brændende hus. Hvis man står
inde i det, og det brænder, så løber Morten.
„Har vi en mild vinter som nu, kan
man ud, fordi man kan se, hvor det
de allerede nu plukke mange urter,
vil føre hen. Det samme gælder
og det kan ses på menukortet. Om
bæred ygtighed. Vi ved, det er et
vinteren er smagene kraftige, da
kæmpe problem som vokser, og
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

Midt i økolandsbyen Frilands frodige natur i Feldballe
på Djursland ligger Restaurant Moment. Her er fokus på
oplevelsesgastronomi, hvor ejerne tænker bæredygtighed
ind i alle beslutninger, og det kan ses både på bygningen, i
indretningen og ikke mindst på menukortet.

at lave en gastronomisk oplevelse
menuen i højere grad indeholder
for gæsterne ud af råvarerne omfermenterede og hengemte ingrekring os,“ forklarer Morten.
dienser fra andre sæsoner, og om
sommeren er de mere milde, for
Bæredygtig inspiration
det er naturen, der bestemmer,“
Visionen er at gøre en forskel, så
forklarer Rikke.
Parret oplever, at gæsterne er ble- de bæredygtige tiltag på Restaurant
Moment er med til at inspirere og
vet meget åbne for deres koncept.
måske påvirke gæsterne.
„I starten var mange gæster ner„Det skal selvfølgelig ikke være
vøse, men det er de ikke mere, det
på en prædikende måde, men vi
er heldigvis blevet mere moderne
vil rigtig gerne
og trendy at
inspirere andre
spise grøntDET SKAL VÆRE
til at dyrke en
sager,“ siger
LÆKKERT, OG IKKE BARE
bæredygtig
Rikke.
have, spise flere
„At vi tænker
MORALSK RIGTIGT, AT
grøntsager og
bæredygtighed
SPISE BÆREDYGTIGT
tænke mere
ind i alle vores
over deres afbeslutninger
betyder jo ikke, at gæsterne kun kan fald,“ forklarer Rikke, og Morten
supplerer: „Vores restaurant er én
spise kartoffel- og porresuppe. Vi
stor kommunikationsplatform, der
har nogle meget dygtige kokke, der
understøtter vores vision om at
alle finder det vanvittigt interessant
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

nytænke vaner og uhensigtsmæssige handlemåder. Det gør vi både
med maden og historien, men også
med æstetikken eksempelvis her i
restauranten,“ forklarer han, mens
han kigger rundt.
De står begge for de bæredygtige
tiltag, men indretningen i restauranten er Rikkes værk.
„Moment skal associeres med
noget hyggeligt og med høj klasse,
og vi skal producere noget gastronomisk virkelig interessant, der ikke
specifikt er målrettet vegetarer.
Således skal det være lækkert, og
ikke bare moralsk rigtigt, at spise
bæredygtigt, og så vil flere gøre det.
Bæredygtig gastronomi behøver
ikke at udelukke luksus,“ afslutter
hun.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Bæredygtighed
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At tage kampene internt er en af
ingredienserne i den succesrejse,
Silkeborg Kommune har været
på de sidste ti år. De er steget
fra nr. 91 til nr. 8 i placering
i DIs undersøgelse af Lokalt
Erhvervsklima.

Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune
Foto: Silkeborg Kommune
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Erhvervsudvikling

TAG KAMPENE
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

i øjeblikket på at samle erhverv,
Og hvad angår motorvejen, var
han også meget klar i mæglet: „Hvis turisme og handel i en fælles forening.“
der kommer planer, skal I sige
JEG TROR ALLE GIK
Dejlig konkret
ja tak uanset
DERFRA MED EN GOD
Formand for
linieføringen.“
Erhverv Grenaa,
FORNEMMELSE OG EN
områdedirektør
En samlet
Johnny Kjærforening
FORSTÅELSE AF, AT DER
gaard, DjursSilkeborg har laMotorvej og virksomhedsbesøg
KAN OG SKAL HANDLES
lands Bank, var
vet en erhvervs
Selv om Steen fortalte, at han godt
begejstret for, at
vidste, at etableringen af motorvejen handleplan og to Johnny Kjærgaard, Erhverv Grenaa
Steen Vindums
gange om året
til Silkeborg havde haft meget stor
beretning både var inspirerende og
inviteres virksomhederne til dialogbetydning for erhvervsudviklingen,
konkret. „Han kom med en række
møder med spisning på rådhuset,
slog han fast, at Norddjurs godt kan
helt præcise idéer til, hvad vi samhvor der holdes fælles status på,
flytte sig fra den aktuelle placering
men med politikerne kan gøre, så vi
som nr. 87. „I kan hurtigt komme op hvordan det går. Det giver, sammen
med en fælles sejltur på søerne med kan blive mere erhvervsvenlige. Det
midt i feltet. Vi har fokuseret meget
var helt nede på jorden, og jeg tror
en grøn prisuddeling, et rigtig godt
på dialog med vores virksomheder,
alle gik derfra med en god fornemsammenhold og en god erhvervs
og hver onsdag tager jeg fast på
melse og en forståelse af, at der kan
kultur. „På rådhuset har vi taget
besøg hos nogle.“
og skal handles.“
ja-hatten på
Ifølge borgArrangementet sluttede af med
og viser, at vi
mesteren er det
I SKAL TAGE
en runde, hvor politikere fra seks
vil virksomikke bedre at
KAMPENE INTERNT OG
af kommunalbestyrelsens partier
hederne.“ På
drive virksomhver fik tre minutter til at runde af.
samme måde
hed i HerningTALE JER SELV OP
„Der var tydeligt, at de havde taget
hjælper en erog Ikast- områhvervs-taskforce flere af de konkrete tiltag til sig, og
Steen Vindum, Silkeborg Kommune
det, selv om de
der kom da også et par løfter om
inden for et
i mange år har
handling på bordet,“ runder formandøgn virksomheder, der har behov
ligget helt i top på listen. „De svarer
den af.
for hjælp til for eksempel etablering,
bare positivt på spørgeskemaet og
udvidelse eller løsning af forskellige
er enige udadtil. I skal tage kamproblemstillinger.
pene internt og tale jer selv op.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
Erhvervslivet i Silkeborg er aktivt,
En trediedel af hele undersøog der er god dialog mellem de forgelsens resultat er direkte
skellige foreninger og kommunen.
afledt af de besvarelser,
„Erhverv Silkeborg har flere end
DIs medlemmer kommer
1.000 medlemmer, og der arbejdes
med.
Borgmester i Silkeborg Steen
Vindum øste ud af sine erfaringer
på Erhverv Grenaas årlige Nytårsdialog, og selv om han beskedent
bedyrede, at han ikke kendte de
vise sten, var der mange initiativer
og idéer, der blev noteret ned rundt
om i salen.

INTERNT
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

Erhvervsudvikling
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DE MÅ
IKKE VÆRE PÆNERE, END DE VAR
Den her beretning fra Allingåbro burde i
virkeligheden hedde Bilerne & Bosserne. For
ikke færre end omkring 100 medlemmer
står bag det arbejdende CAD Oldtimers
Veteranbil Værkstedsmuseum, der ligger i
forbindelse med Djursland for fuld Damp
ved den gamle jernbanestation i byen.
De to medlemmer Arne Laursen og
Poul Erik Vestergaard, der begge
ofte kommer og deltager i restaureringen af de gamle biler, fortæller, at
mellem ti og 15 er mere eller mindre
fast inventar, når medlemmerne
mødes og arbejder i værkstedet to
gange om måneden.
„Det hele startede i 1997, hvor en
god håndfuld ældre mekanikere fra
området, sammen med en faglærer,
kunne se, at reservedele, værktøj
og arbejdsmetoder fra deres egen
læretid efterhånden ville forsvinde
og gå i glemmebogen,“ fortæller
Arne, der ud over sit arrangement
i klubben selv har fire veteranbiler
hjemme, der alle er køreklare. Klubben financierer selv huslejen og
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Bilen & Bossen

flere af bilerne og det meste værktøj
er doneret af andre.
Laver det hele selv
Lige for tiden er der gang i tre
restaureringsprojekter: En Volvo
PV544, en Ford A og en temmelig
sjælden Commer Express Delivery
Van. „Den kom til byen for 27 år
siden fra Lolland i forbindelse med
en byttehandel,“ beretter Poul Erik.
„Den har vi købt, og den er fuldstændig fri for rust, og vi vil opbygge
den som servicebil.“
Det er vigtigt for dem begge to, at
bilerne ikke bliver „overistandsat“.
„De skal ikke blive pænere, end de
var, da de forlod fabrikken,“ fortsætter Poul Erik og fortæller, at flere
af deres biler af samme grund er
blevet malet af et medlem hjemme
i hans eget værksted, og ikke hos
en autolakerer, der ellers i dag ville
kunne levere en helt perfekt finish.
„Der skal plastic på gulvet og så
helst ikke være for mange fluer,“
smiler han. „Vi laver det hele selv,
og har samlet gammelt værktøj
sammen, så på den måde er der
altid en, der kan lave lige det, der er
brug for.“
Poul Erik, der også selv har et par
køreklare veteranbiler hjemme, læg-

ger vægt på, at bilerne skal vedligeholdes, men ikke nødvendigvis være
hundrede procent i orden.
Nyt museum
Mens de tre igangværende projektbiler åbentlyst endnu ikke er helt klar
til synshallen, ser det anderledes ud
med køretøjerne i den nye tilbygning, foreningen indviede for et års
tid siden. „Det lykkedes os at samle
omkring 1 million sammen, så vi i
dag kan vise de færdigrestaurerede
biler frem på vores lille museum,“
siger Arne.
En af perlerne er en Ford A fra
1930, der er monteret med en gasgenerator, der kører på træ. Metoden blev brugt under 2. Verdenskrig,
da der var mangel på benzin, og
bilen er derfor temmelig sjælden,
fortæller de to. Forden er køreklar
og har blandt andet været med på
Motorfestival i Allingåbro.
Arne og Poul Erik slutter af med at
fortælle at alle med hang til gamle
biler, altid er velkomne til at komme
forbi og snuse til et medlemsskab –
på www.vaerkstedsmuseum.dk kan
man se, hvornår der er „klubåbent“.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

Indsats skal sænke sygefravær på
ældreområdet og i daginstitutioner
SYDDJURS Medarbejderne i Syddjurs Kommunes daginstitutioner, hjemmepleje og plejecentre
er udfordret af et højere sygefravær end andre
fagområder. Derfor starter Syddjurs Kommunes
HR afdeling i samarbejde med Området for Børn
og Læring nu et toårigt projekt med fokus på
trivsel, tidlig indsats, opfølgning med sygemeldte
og på at skabe en positiv samtalekultur omkring
sygefravær. Projektet har modtaget 1,1 mio. kr. i
støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nyeste erfaringer viser, at det er vigtigt for
syge medarbejdere, at fastholde kontakten til
deres arbejdsplads – både af hensyn til den syge
og arbejdspladsen. I forløbet vil der derfor også
blive arbejdet med muligheden for fleksible sygemeldinger.

Kattegatkomité insisterer på tog

Ford A
Årgang:

1930

Produceret:

4,858,644
eksemplarer i
perioden oktober
1927 til marts 1932

Drivline:

4 cyl. benzin 3,3 L
3 gear, manuel

Vægt:

1,027 kg

Gasgenerator: 2,5 kg bøgetræ
svarer til ca.
1 liter benzin
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ØSTJYLLAND Regeringen har slået fast, at den
vil fortsætte den tidligere regerings arbejde med
at undersøge mulighederne for at lave en Kattegatforbindelse fra Jylland til Sjælland. Modsat
den tidligere regering vil socialdemokraterne dog
have, at der også skal kunne køre tog over broen.
Den melding vækker glæde hos Kattegatkomitéen, som er en sammenslutning af erhvervsliv
og østjyske kommuner, der siden 2008 har arbejdet for en broforbindelse over Kattegat.
„Vi ser med tilfredshed på den positive melding
fra regeringen. Også at det skal være en forbindelse, der både skal køre bil og tog på. Det er
meget positivt, at der nu tegner sig til at være
et bredt politisk flertal, og jeg fornemmer, at der
generelt blandt transportordførerne er stor politisk
opbakning til en Kattegatforbindelse,“ siger formand Anders Kühnau (S), der også er regionrådsformand i Region Midtjylland.

Jævn stigning i flytrafikken i januar
DJURSLAND Det samlede antal passagerer
i Aarhus Airport viser i januar en stabil samlet
fremgang på 2,4 procent i sammenligning med
samme måned sidste år. Hermed rider lufthavnen
i Aarhus videre på vækstbølgen i 2019, der fik
passagertallet til at runde en halv million, hvilket
gør 2019 til det bedste år siden 2012.
„At vi lander årets første måned så positivt, lover
rigtig godt for 2020, hvor vi tilføjer seks nye ruter
til vores forårs- og sommerprogram. Samtidig
skruer vi op for kapaciteten på SAS’ ruter både til
de sydeuropæiske destinationer Mallorca og Malaga og til de skandinaviske hovedstæder – særligt
København og Stockholm,“ siger administrerende
direktør i Aarhus Airport, Peer H. Kristensen.
I 2020 kan østjyske rejsende se frem til åbningen
af nye ruter fra Aarhus Airport til destinationerne
Zadar i Kroatien, Chania og Rhodos i Grækenland,
Alicante i Spanien, Varna i Bulgarien og danske
Bornholm.

Noter
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Kis Børsting Jensen, Jobcenter Norddjurs og Randi Lund Nielsen, L-Tek A/S

Peter Nørgaard, Code of Care, Bjarne Sørensen, Linco Food
Systems A/S, Kim Steffensen Carøe, Djurs Convenience
Food ApS og Christian Lyng Madsen, Simas Filters A/S

Nanna Bro Pagter, DS Smith Packaging Denmark A/S, Marianne Skov, Viden
Djurs, Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S, Henrik Holm, Norddjurs Golfklub, Else Søjmark, Norddjurs Kommune og Lars Nielsen, L-Tek A/S

Bent Johnsen, HUJ A/S og Allan Hougaard, VAM A/S

Tommy Glindvad, Tommy Glindvad ApS, Britta Morsing Nikolajsen,
Wernerfelt A/S, Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S, Palle Martin,
L-Tek A/S og Kirsten Tranekjær Søgaard, Norddjurs Kommune
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VIRKSOMHEDER VIL FINDE

FLERE SMÅJOBS
24 lokale virksomheder er gået sammen med Jobcentret i Norddjurs
og nonprofit organisation Code of Care, for at sætte fokus på at
finde såkaldte småjobs. De er enige om at handle.
„Jobindholdet kan være bredt.
til at varetage et job på nedsat tid,“
L-Tek A/S i Nørager lagde ramFor eksempel kan det være en
fortæller arbejdsmarkedssouschef
mer til, og Code of Care svingede
tømrervirksomhed, der ansætter
Kirsten Tranekjær Søgaard fra Norddirigentstokken, da udvalgte lokale
en medarbejder til slutoprydning
djurs Kommune.
virksomheder
efter en opgave, så tømrersvendene
Hos L-Tek har
kickstartede
ALLE ANSÆTTELSER
hurtigere kan komme videre til den
de stor erfaring
det nye projet,
SKAL VÆRE TIL GAVN
næste opgave,“ fortsætter Kirsten
med ansættelse
der skal få langt
Tranekjær Søgaard.
af
for
eksempel
flere firmaer i
FOR BÅDE DEN ENKELTE
Stifter af Code of Care Peter
flygtninge, fleksNorddjurs til at
MEDARBEJDER OG FOR OS og skånejobNørgaard peger på, at der for virkfinde småjobs.
somhederne er mange ressourcer
bere. Randi
Ikke mindst
HR-chef Randi Lund Nielsen, L-Tek A/S
i mennesker, der i dag står uden
Lund Nielsen
faciliteringen gav
for arbejdsmarkedet. „Og så peger
er enig i, at det skal være en fordel
ifølge HR-chef Randi Lund Nielsen
alle erfaringer samtidig på, at det
for begge parter. „Vi har altid følt
fra L-Tek en rigtig god energi. „Der
har meget stor værdi for de ledige,
og taget et stort socialt ansvar, og
var flere gode vidnesbyrd om folk,
at få et småjob, fordi det bliver en
ser det i den sammenhæng, at alle
der efter ansættelse i småjobs,
adgangsbillet til arbejdsmarkedet,
ansættelser skal være til gavn for
udviklede sig til noget større i takt
lige som de bliver en del af et vigtigt
både den enkelte medarbejder og
med at de har „bidt“ sig fast på
fællesskab,“ slår
for os.“
arbejdspladsen – blandt andet om
Peter Nørgaen ung genert lagermedarbejder,
DER ER MANGEL
ard, fast. „De
Stor uudnyttet
der blev vist tillid, og udviklede sig
PÅ KVALIFICERET
får simpelthen
til en eminent IT-medarbejder.“ I det ressource
noget at stå op
Flere af virkhele taget oplevede hun det som
ARBEJDSKRAFT, OG EN
til, og en del får
somhederne
en meget aktiv aften, der endte ud
GRUPPE MENNESKER ER
efterfølgende
har allerede selv
i konkrete tiltag og handlinger. For
job på helt
eksempel gik et forslag ud på, at alle ansat medarbejPARATE TIL AT VARETAGE
almindelige vildere i småjobs,
definerer to småjobs i deres egen
ET JOB PÅ NEDSAT TID
kår.“ Initiativet i
og erfaringer
virksomhed.
Norddjurs er det
herfra skal,
Arbejdsmarkedssouschef Kirsten Tranekjær
tiende netværk,
sammen med
Til gavn for begge parter
Søgaard, Norddjurs Kommune
Code of Care har
nye initiativer, få
„Vi har en stor fælles interesse i at
flere virksomheder til at se fordelen i hjulpet i gang på landsbasis.
etablere småjobs, fordi der på den
at ansætte ledige, der selv har viljen
ene side mange steder er mangel på
til at komme igang. Parterne har
kvalificeret arbejdskraft, og på den
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
derfor etableret en Task Force, der
anden side samtidig er en gruppe
aktivt vil arbejde for, at flere firmaer
mennesker, der i dag står uden for
arbejdsmarkedet, men som er parate ser fordelen i at finde småjobs.
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020
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GMC Miljøcertifikatet er hos AquaDjurs A/S et fint
arbejdsredskab, der passer godt ind i virksomhedens
strategiske og praktiske virkelighed, hvor der opereres med
ikke mindre end tre bundlinier.
et meget avanceret og tidssvarende
Der er løbet meget vand gennem
systemet siden Fornæs Renseanlæg rensningsanlæg på Fornæs, og der
kommer løbende ny teknologi, sentilbage i 2006 fik sin første GMC
certificering. „I starten var det alene sorer og målemetoder, der gør os i
stand til at optimere håndteringen af
rensningsanlægget ved Fornæs, der
vores spildevand og restprodukter.
var med, men gennem de senere
Derfor er det rigtig fint, at GMC
år, har vi samlet spildevandet fra de
løbende kan
otte tidligere anjusteres, så det
læg i Norddjurs
VI OPERERER I DAG
matcher vores
på vores moMED TRE FORSKELLIGE
aktuelle behov.“
derne vandbeSom de fleste
handlingscenter
BUNDLINIER I VORES
andre der har
her i Fornæs,“
GMC certificefortæller adm.
ÅRSRAPPORT
ringen, har fokus
direktør i Aqua
på energioptimering også her en
Djurs A/S Palle Lyngsø Mikkelsen.
På den måde er hele virksomheden i plads. „Vi bruger selvproduceret gas
til både opvarmning og proces og
dag omfattet af GMC ordningen.
har vindmølle og solcelleanlæg til at
dække en del af vores strømforbrug.
Økonomi, Miljø & Klima
Her passer GMC modellen også fint
og Samfund
For en virksomhed, der for år tilbage ind i vores måde at gøre tingene
på,“ fortsætter han.
besluttede sig for at arbejde konkret
med FNs Verdensmål, er miljøstyEn del af systematikken
ringssystemet forankret i strateAt sætte tingene i system ligger
giplaner og -mål. „Vi opererer i dag
med tre forskellige bundlinier i vores ikke fjernt for hverken Palle eller de
øvrige ansatte. „En stor del af os
årsrapport, så vi ud over økonomien
er teknikere, og jeg har selv en del
også har fokus på Miljø & Klima
erfaring med Iso certificering fra
samt Samfund.“
tidligere job. Det her er noget nemIfølge Palle giver det derfor rigtig
mere at komme
god mening, at
i gang med,
have et dagligt
DET HER ER NOGET
og det er langt
arbejdsredNEMMERE AT KOMME I
mere enkelt at
skab som har
bruge. Vores
referencer til
GANG MED, OG DET ER
GMC skal ikke
både bestyrelse,
gøres til et stort
ledelse og medLANGT MERE ENKELT AT
projekt, for os er
arbejdere. „Som
det et værktøj,
BRUGE
ledelse er vi en
og jeg tror på,
aktiv del af miljøat både kunder, leverandører og
arbejdet. Vi sidder med til møderne
myndigheder på sigt vil forlange af
og hjælper med, at værktøjet bliver
langt de fleste virksomheder, at der
forankret i organisationen.“
er helt styr på deres arbejde med
miljø og bæredygtighed.“
Rammebetingelser ændres
I forbindelse med den seneste
Selv om der arbejdes med klare
benchmark af de danske vandstrategier, skifter virkeligheden og
selskaber har Konkurrence- og
rammevilkårene ofte hurtigt, blandt
andet på grund af ændret lovgivning, Forbrugerstyrelsen netop udpeget
AquaDjurs og de 22 medarbejdere
regulering eller ny teknologi. „Vi har

14
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som frontselskab og nationalt
forbillede 2020 i forhold til at
drive spildevands-virksomhed. En
anerkendelse AquaDjurs også fik i
2017. Som Palle beskedent afslutter: „GMC er et godt udgangspunkt
for at komme godt i gang og sætte
miljø og bæredygtighed i system.“
Jens Nikolajsen,
jens@mercatus.dk
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DET MATCHER MÅDEN
VI I FORVEJEN ARBEJDER PÅ

Adm. direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S
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deling. Så sender jeg dem over til
Bålhus og førstehjælpskurser
vores vandraketter. Jeg nævner
Mulighederne er mange på Kyst- og
ikke ordet „konkurrence“, men
Fjordcentret, som tilbyder alt lige fra
siger blot, at de
førstehjælpskurskal forsøge at
ser til gourmet
LEDELSEN BLEV
skyde længst.
på bål eller bål
Så går der lynindenfor.
KLOGERE PÅ DERES
hurtigt konkur„Vi har et
rence i den – og
super flot
ANSATTE
jeg kan bagefter
bålhus med et
spørge, hvad der skete med videns- moderne køkken, hvor der er plads
delingen?“
til store fester, møder og andre arrangementer. Her er der mulighed
Væk fra stress
for at tænde op i bålet indenfor.
Kyst- og Fjordcentret oplever, at
Sidste år havde vi to bryllupper i det
flere virksomheder efterspørger
lokale,“ fortæller han og fortsætter:
kurser, der har fokus på mindful„Vi følger med tiden, og vi kan
Kend din kollega
ness, da mange af deres ansatte er
jo se, at der er mange fjernsynsVi bruger mange timer sammen
stressede.
programmer med mad på bål. Det
med vores kollegaer, men hvor godt
„Stress er mere og mere udbredt
kan være alt lige fra pandekager
kender vi dem egentlig? Flere af de
i virksomheder, og derfor har vi tatil en fisk, man selv har fanget og
ansatte på Kyst- og Fjordcentret er
dissekeret. Så kan den blive røget,
certificeret i DISC-profiler, som er et get begrebet mindfullness til os. Vi
skræddersyr kurser, hvor deltagerne planket eller grillet, og så plukker vi
værktøj, der deler menneskers adfår værktøjer til at finde den indre ro. urter og laver tangchips,“ siger han.
færd op i fire, og det kan give værdi
Det kan være i skoven, på stranden
Har man booket en dag i kløtil både ledere og medarbejdere at
eller på vandet.
rene på Carsten og kollegaerne på
arbejde med.
Når kollegaerne
Kyst- og Fjordcentret enten ved
„Vi oplever, at
DET, VI LAVER MED
bliver pressede
Naturpark Randers Fjord eller ved
mange pludselig
GÆSTERNE, SKAL GIVE
og stressede,
Grenaa strand, forventer de, at
får øjnene op,
bliver
deres
proman giver noget af sig selv.
når de finder ud
VÆRDI FOR MEDARBEJ
filer endnu mere
„Jeg plejer at sige, hvis man
af, hvilken profil
DERNE OG VIRKSOMHEDEN tydelige,“ forkla- bare vil underholdes, skal man
kollegaerne
rer Carsten.
tage et andet sted hen, for
hører under. Så
En dag på Kyst- og Fjordcentret
her skal man give noget af
giver det pludselig mening, at Peter
kan også være en øjenåbner for
sig selv. Gør man det, kan
så gerne vil bestemme, og Mette
ledelsen.
jeg garantere, at deltagerne
har fokus på detaljen. Det er ikke en
„Vi har haft besøg af en virksombliver klogere på sig selv og
test, men en analyse, og ingen profil
hed, hvor ledelsen fandt ud af, at
kollegaerne,“ afslutter han.
er forkert,“ fortæller han.
over halvdelen af deres ansatte
Et kursus kan også tage udgangsvar introverte. De gik herfra og fik
punkt i at udfordre på virksomheNatascha Kalika Østergaard,
ændret deres måde at holde møder
dens værdier ved hjælp af andre
natascha@mercatus.dk
på, så de ikke blev holdt i store
værktøjer.
forsamlinger. Ledelsen blev klogere
„De kan have et værdisæt, der
på deres ansatte,“ siger han.
eksempelvis indebærer vidensBegynd dagen i et par waders ved
et flydende bord med blondeplisseret voksdug, hold mødet i et stort
telt med plads til 60 personer eller
indendørs med alle moderne faciliteter. Der er mange muligheder for ledere og ansatte i virksomheder, der
trænger til at få luft under vingerne
og blive klogere på hinanden.
„Det vigtigste for os er, at det, vi
laver med gæsterne, skal give værdi
for medarbejderne og virksomheden. Vi arbejder med leg og læring,“ fortæller centerleder Carsten
Enemark.

KYST- OG FJORDCENTRET VIL GIVE VIRKSOMHEDER

OPLEVELSER
16
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Centerleder Carsten Enemark, Kyst- og Fjordcentret

Virksomheder kan på Kyst- og Fjordcentret
komme på teambuildingskurser, holde
strategidage eller få en hyggelig dag
sammen med kollegaerne, hvor fokus er
på leg og læring under åben himmel, på
vandet og ved bålets flammer.

MED VÆRDI
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020
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Ejer Henrik Lund Rasmussen, Lund Vine

Der er stigende efterspørgsel på de
godt 50 forskellige vine, der står
på Lund Vines hylder i butikken i
Grenaa. Det er særligt virksomheder,
der køber firmagaver hos Henrik
Lund Rasmussen, der er indehaver af
butikken.

VIRKSOMHEDER KØBER

FIRMAGAVER HOS
18
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LUND VINE
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og i Ans. Så de kommer fra hele
„Jeg har jo selv købt vine som
Jylland. I sidste uge oplevede jeg så
virksomhed, så jeg ved, hvad man
at få én kunde fra Sønderborg og én
efterspørger,“ forklarer Henrik Lund
fra Slagelse. De fortalte begge to,
Rasmussen fra Lund Vine i Grenaa.
at de havde googlet „vin i Grenaa“,
Han opdagede ifølge ham selv et
og så havde de fundet Lund Vine,“
hul i markedet i Grenaa, som var et
forklarer han.
sted i byen, hvor man kunne købe
gode vine til gode priser, uden at
Elsker kundekontakt
skulle gå i supermarkedet.
Når kunderne kontakter Henrik eller
„Der var ikke noget sted i byen,
kommer ind i
som kun havde
vin for øje, og
JEG KAN PERSONLIGT butikken, kan de
regne med at
så har det hele
få en rigtig god
tiden været
BEDST LIDE AT GIVE VIN
service.
tanken, at virk„Når de
somheder kunne VÆK, JEG SELV KAN LIDE
kommer ind og
købe firmagafor eksempel skal købe firmagaver,
ver her, men der er også plads til
så hjælper jeg dem med at vælge
private,“ siger han.
lige den vin, der passer til dem,“
forklarer han og fortsætter: „Så
Èn dag om ugen
finder vi sammen ud af, om det skal
For 1,5 år siden åbnede Lund Vine.
være rød eller hvid, hvad de selv
Det var en af Henriks kammerater,
bedst kan lide og så videre. Jeg kan
der havde lejet lokalerne og driver
personligt bedst lide at give vin væk,
møbelagentur i bygningens forreste
jeg selv kan lide, og jeg fornemmer,
lokaler, baglokalet var i overskud, og
at mange andre har det på sammen
så fik Henrik lov til at leje det.
måde,“ forklarer han.
„Vores nabo er Grenaa VarmeHerefter går kunderne hjem med
værk, så det er selvfølgelig en lidt
et par flasker, de kan prøvesmage.
speciel beliggenhed, vi har, men bu„Så kommer de tilbage og vælger
tikken ville ikke egne sig til at ligge
de vine, de skal bruge. Så kan de
nede i byen på grund af åbningstifå dem i gavepakker eller kasser,
derne,“ forklarer han.
og der er fri levering. Så der er god
Butikken ville stå med låste døre
service,“ siger han.
det meste af tiden, da ejeren på
Kundekontakten er for Henrik rignuværende tidspunkt kun har åbent
tig vigtig, men det er også kontakten
én dag om ugen – oftest torsdag,
med leverandører og andre vinfolk,
fredag eller lørdag.
der trækker i ham.
„Det er planen, at jeg på sigt vil
„Det kræver en masse kontakt, inudvide åbningstiderne,“ forklarer
den vinen står her i butikken, og det
han.
kan jeg virkelig godt lide. Når kunderne så får en god service, komNetværk strømmer til
mer de igen. Her er plads til dem,
Det var blandt andet i forbindelse
der køber en lille pakke vin med to
med julen i 2018 og 2019, at Henrik
flasker til en hyggelig weekend, eller
for alvor kunne mærke interessen
ham, der køber mange firmagaver til
for hans forretning.
jul eller andre begivenheder,“ siger
„Der var rigtig mange virksomhan og skuer mod fremtiden.
heder, der kontaktede mig, fordi
„Det første
de ville købe
år
har været lidt
firmagaver til
DE KAN FÅ DEM I GAVE
af en prøveklud,
deres kunder og
PAKKER ELLER KASSER, OG men nu ved jeg,
ansatte,“ forklaat behovet er
rer han.
DER ER FRI LEVERING. SÅ
her,“ afslutter
Mange af kunhan.
derne har Henrik DER ER GOD SERVICE
gennem sit store
netværk, som han har oparbejdet
Natascha Kalika Østergaard,
igennem 26 år som selvstændig i
natascha@mercatus.dk
SA-AL Køleteknik.
„Jeg har kunder flere steder,
blandt andet i Hanstholm, Fredericia
Advertorial
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Bedemand Hanna Nørager Sørensen, Brdr. Oest Begravelse

JEG ER

IKKE EN GAMMEL,
OLM MAND
I HJØRNET
20

Personprofil
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Det var ikke Hanna Nørager Sørensens barndomsdrøm at blive bedemand.
Hun synes faktisk, det var pinligt, da faren kom ind på hendes
teenageværelse og fortalte, at nu skulle han være bedemand. 29 år
senere er hun sammen med sin bror direktør i virksomheden.
bare et menneske som alle andre, og så danser jeg
„Førhen var der meget praktik i at være beheller ikke på bordene mere,“ smiler Hanna.
demand, men i dag indeholder jobbet meget
mere,“ forklarer 42-årige Hanna Nørager
Gammelt støv viftet væk
Sørensen.
Hun kom fra et job i en it-afdeling, hvor der var fuld
Hun overtog sammen med sin bror i 2014
fart på, da faren Bent fik brug
Brdr. Oest Begravelse
for hjælp til regnskab og andre
fra deres far, og de driJEG ER JO BARE ET
små opgaver.
ver i dag forretninger
MENNESKE SOM ALLE ANDRE,
„På det tidspunkt havde jeg
i Randers, Hadsund,
slet
ikke set min rolle i branAllingåbro og to i
OG SÅ DANSER JEG HELLER IKKE
chen, jeg skulle bare hjælpe
Grenaa.
min far,“ fortæller hun.
„Min far kan
PÅ BORDENE MERE
Men allerede dagen efter,
fortælle mange
at hendes far overtog virksomheden, fik hun sat sit
historier, hvor han sammen med kollegaer
første aftryk.
bar kisten op på femte sal, lagde den døde
„Når man kom ind, var der bedstemorgardiner i
i, hvorefter han tog den på nakken og ned
vinduerne, urner i vindueskarmen og de tomme kister
ad trappen igen, men med de hjælpestod linet op bag et tungt fløjlsgardin. Det var ikke
midler, vi har i dag, så er der blevet
særligt rart at komme ind til,“ forklarer hun.
plads til kvinder i branchen,“ siger hun.
I dag er der åbnet op for lyset fra vinduerne, urnerne står diskret på en lille reol og kisterne er pakket
Et menneske som alle andre
væk.
Hanna giver meget af sig selv i arbej„Det er de gamle dage, der er på vej mod nye. Vi
det som bedemand, for hun kan ikke
har fået noget gammelt støv viftet væk,“ fortæller
undgå at sætte sig selv i familiernes
hun og fortsætter: „Det er en livsstil, jeg er vokset
sted, når hun møder dem.
op med, men jeg har en anden tilgang til det at være
„Jeg snakker med dem i en mebedemand, end for eksempel
get svær
min far har. Han har altid haft
og følelsesDET ER DE GAMLE DAGE,
svært ved at slippe det, også
mæssig
DER ER PÅ VEJ MOD NYE. VI HAR når han havde fri eller var på
situation,
ferie. Jeg er mere den mosom de
FÅET NOGET GAMMELT STØV
derne type, der også prioriteikke er
rer fritiden.“
vant til
VIFTET VÆK
at være
Gospelkor, traditioner og familien
i. Nogen familier har brug for
Forældrene bor i huset lige bag forretningen i Ranstøtte, mens andre ikke vil have
ders, men det svor Hanna, at hun aldrig kommer til.
mig så tæt på. Det er min op„Efter en travl dag, kan jeg godt lide at gå hjem og
gave ikke at gå over deres
bare være mig. Så kobler jeg fra ved at træne med
grænse,“ forklarer hun.
vennerne, læse eller synge i et gospelkor,“ siger hun.
I starten tænkte hun
Selvom Hanna ser sig selv som en moderne genemeget over, hvordan
ration i branchen, gør hun samtidig en stor dyd ud af
andre ser en typisk bedeat bevare mange af traditionerne.
mand, og at hun skulle
„Jeg oplever ofte, når folk mister én, de har nær,
passe ind i det billede.
så finder de trøst i traditionerne,“ forklarer hun.
„Hvis jeg fjoller til
Familien og deres fælles traditioner betyder meget
julefrokosten i Rotaryfor hende, og derfor er hun glad for at have sin far i
klubben eller danser
forretningen.
på bordene under
„Relationer kommer ikke af sig selv, de skal plejes
Randers Ugen, kolog holdes ved lige, og derfor er jeg glad for at have
liderer det med det
mine forældre tæt på. Nogle traditioner skal bevares,
billede, som folk har
men billedet af en bedemand som en gammel, olm
af en bedemand, og
mand i hjørnet, vil jeg gerne ændre på.“
så vil nogen vælge
mig fra, tænkte jeg.
Det er jeg kommet
Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
over, for jeg er jo
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BUSINESS
DJURSLAND KLAR
MED STÆRK
BEMANDING
Ole Sørensen,
formand for bestyrelsen
Business Djurslands oplever en
stigende interesse for at være med
i foreningen. Medlemmerne ønsker
at udvikle egen virksomhed og at
bidrage til den samlede erhvervsudvikling og vækst på Djursland. Bestyrelsen vurderer, at sekretariatet
med to nye medarbejdere, kan være
med til at indfri disse forventninger.
Det er derfor en stor glæde at
kunne meddele, at vi har fået bemandet et stærkt sekretariat med 2
kompetente medarbejdere, der kan
være med til accelerere den forsatte
positive udvikling af foreningen.
Henrik Jespersen,
administrationsleder
Henrik har en stor erhvervsmæssig
erfaring og kompetence inden-

IVÆRKSÆTTER
KURSUS 2020
– for iværksættere, der vil være
med til at udvikle Djursland
og sig selv...
Målgruppe
Alle med en forretningsidé eller
nystartede iværksættere, der har
brug for at udvikle og formulere en
klar strategi.
Mål/Udbytte
Efter forløbet vil du dels have en formuleret „forretningsplan“ til brug for
bank, revisor og dig selv. Du vil også
have mulighed for at blive en del af
et relevant iværksætternetværk.
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Annonce

for administration, salg, indkøb,
herunder import/eksport med lande
i Asien og EU, markedsføring og
produktudvikling. Han har en uddannelsesmæssig baggrund som
multimediedesigner og IT-systemadministrator.
Henrik kommer primært til at
arbejde med administration, IT,
kommunikation, løbende dialog med
virksomheder, men også planlægning og afvikling af foreningens
mange arrangementer og aktiviteter.
Ole Svit, forretningsudvikler
Ole har en uddannelsesmæssig
baggrund som MBA og HDO. Han
har en stor erhvervsmæssig erfaring
og kompetence indenfor ledelse,
salg, HR og kompetenceudvikling,
innovation og iværksætteri, både fra
private og offentlige virksomheder.

Ole kommer primært til at arbejde
eksternt med kontakt til foreningens
virksomheder, etablering af nye
aktiviteter og netværk samt kompetenceudvikling.
Snarest følger nyhedsbrev med
fokus på kommende aktiviteter og
indsatser.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med de to nye
kompetencer, medlemskredsen og
eksterne samarbejdspartnere, og
siger samtidig TAK for en fantastisk
indsats til Dorthe Lyk. Dorthe har på
bedste vis med de få timer der er til
rådighed som studentermedhjælp
løftet mangeartede opgaver. Vi ønsker Dorthe held og lykke med mere
tid til studierne fremover.

Indhold
• Strategier for udvikling og realisering
• Mission, Vision og målfastsættelse
• Idéens forretningsmæssige og markedsmæssige fundament
(Vi bruger Business Model Canvas)
• Idéens innovationskraft – hvordan adskiller den sig!
• Afklaring af styrker og ressourcer
• Driftsbudget, likviditetsbudget og etableringsbudget
• Bank, revisor og advokat
• Erhvervsfremme aktører, der kan hjælpe dig!
• Møde med en etableret iværksætter
• Endelig forretningsplan som styringsredskab
• 1 times personlig sparring efter kurset
• Tilbud om at indgå i fortsættende iværksætter netværk
Form, dato, tid & sted
Vælg mellem et Fast Track forløb eller et 4-ugers forløb.
Fast Track
Afholdes lørdag den 7. marts – 8 timer (8.00-16.00)
4-ugers
Afholdes onsdage den 4., 11., 18. og 25. marts
– 12 timer (17.00-20.00)
Sted
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind hos Business Djursland
Underviser
Ole Svit og indlægsholdere
Pris
Kr. 500,- incl. let forplejning/kaffe
Tilmelding
Foregår via www.businessdjursland.dk
eller flexbillet.dk/businessdjursland
For evt. yderligere oplysninger, kontakt Ole Svit
på 53 38 68 23 eller ole.svit@businessdjursland.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

MH Staal og Stillads
Ejerleder Mikkel Hogrefe fra MH Staal & Stillads i
Ebeltoft har overtaget Djurs Tagmaling efter Louis
Aistrup. Virksomheden skifter navn til MH Algerens
og den tidligere ejer fortsætter i firmaet som ansat.
Seaman ApS
Gorm Wisweh, der er stifter og ejer af gourmet
kæden Pizza-Gorm, har købt 15% af Seaman ApS
af Heine Max Olesen, der står bag Seaman Seaweed Chips.

MØDER, KURSER
& KONFERENCER

Refurb A/S
Business Djursland har på deres årlige nytårskur tildelt Business Djurslands Erhvervspris til Refurb A/S
i Hornslet. Det er medlemmerne der blandt årets
Gazeller vælger modtageren, og her havde omkring
40% peget på Refurb.
Den eksisterende ejerkreds har solgt mere end
40% af virksomheden til Den Sociale Kapitalfond
Invest. I samme forbindelse har mindretalsinvestoren Gl. Tved Holding solgt en del af deres andel af
Refurb og CEO Jakob Kokfelt er blevet medejer.

Dronningens Ferieby 1, Grenaa • Tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk

MØDESTEDET UDEN
FORHINDRINGER

Beredskab & Sikkerhed
Et partnerskab mellem Beredskab & Sikkerhed
og Østjyllands Brandvæsen vil etablere ny fælles
vagtcentral med døgndækkende operationschef.
Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale
redningsberedskab for Favrskov, Randers, Syddjurs
og Norddjurs kommuner. Østjyllands Brandvæsen er
det fælleskommunale redningsberedskab for Samsø,
Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner. Til sammen leverer de beredskab til næsten 700.000 borgere, med ca. 4.100 udrykninger om året til brande,
drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening.
Midtdjurs VVS ApS
Ejerleder Thomas Andersen har solgt Hvilsager VVS
ApS i Mørke til Midtdjurs VVS ApS i Ryomgård. Samtidig følger Henrik Hvidt, der i mange år har været
svend hos Thomas Andersen, med til Ryomgård.
Feriepartner Danmark
Bogprojektet „100 hemmelige oplevelser i National
park Mols Bjerge“ har netop modtaget årets
Feriepartnerpris på 40.000 kr. Prisen uddeles af
Feriepartner Danmark, som er landets største kæde
af lokale, selvstændige udlejningsbureauer. I alt har
Feriepartner i 2019 delt godt 1 mio. kroner ud til
77 lokale initiativer, der har til formål at fremme de
gode oplevelser for både turister og fastboende.
Blandt de 77 projekter valgte en jury at tildele
hovedprisen til Kari Baklund, som er forfatter til
bogen om de 100 hemmelige oplevelser.
NRGis Værdipulje
Tre Djursland projekter har fået støtte i årets anden
runde af NRGis Værdipulje, hvor overskydende midler i det andelsejede energiselskab går som støtte
til lokale og innovative projekter. Den er blandt
andet gået til Tangproduktion i Grenaa med 50.000
kr., Energibesparelser i Ebeltoft med 197.000 kr. og
en bæredygtig skole og fritidsbygning i Rønde med
300.000 kr.
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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

Hvad tæller
for dig?
Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk

VIRKSOMHEDER PÅ
GENBRUGSSTATIONERNE

I 2020

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

Til virksomhedsejere
Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?

Din lokale installatør

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.

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

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

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

Deres garanti for
kompetence og engagement
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Stena Line

som MBA og HDO, og har en
stor erhvervsmæssig erfaring
og kompetence indenfor ledelse, salg, HR og kompetenceudvikling, innovation og
iværksætteri, både fra private
og offentlige virksomheder.
Dronningens Ferieby

Tidligere Route director Region Denmark Tony Michaelsen er tiltrådt som Group
Head of Travel i rederiet,
hvor han fortsat vil have base
i Gøteborg. Som ny Route
director Region Denmark
er tidligere Trade Director
BR Norway Johan Edelman
tiltrådt.
Business Djursland
Henrik Jespersen er tiltrådt
som administrativ leder. Han
har en stor erhvervsmæssig erfaring og kompetence
indenfor administration, salg,
indkøb, herunder import/eksport med lande i Asien og EU,
markedsføring og produkt
udvikling.
Ole Svit er tiltrådt som forretningsudvikler. Han har en uddannelsesmæssig baggrund

Karen B. Lassen (57) er
tiltrådt som manager i Dronningens Ferieby. Hun er opvokset i Gjerrild, har bred hotelerfaring og kommer senest
fra en stilling som hotelchef
på Hotel LEGOLAND. Hun har
afløst Birthe Stengård Frank,
der er tiltrådt som hotelchef
på et helt nyt hotel i Nuuk, der
er under opførelse.
FC Djursland
Nicolaj R. Poulsen er tiltrådt
som ny sportschef i FC Djursland. Han har tidligere været

Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks

Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks

Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel
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.

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.
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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.

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:

Jeg vil gerne se:

For område:

Salgspris, kr. pr. m²

For boligtype:

Vælg

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire
områder)

Kilde: Boligsiden.dk

Norddjurs �

Syddjurs �

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Tabel

Erhverv Grenaa medlemsmøde
27. februar 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Jesper Christensen „Sales
performance“ Mulighed for gæstedeltagelse. www.erhvervgrenaa.dk
Virksomhedsbesøg hos VAM A/S
27. februar kl. 15.30-17.30, VAM A/S,
Limevej 5, 8963 Auning.
Se og hør om VAM, der er en moderne
entreprenørvirksomhed med mere end
65 års erfaring. De udfører alle former
for entreprenør- og anlægsarbejder.
Arr.: Business Djursland
Til./info: www.businessdjursland.dk
Norddjurs Kommunes Dialogmøde
3. marts kl. 17.00-20.00, DS Smith
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa.
Årligt dialogmøde med erhvervslivet.
Fokus på de gode succeshistorier.

Syddjurs �

Villa/Rækkehuse �

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Danmarks Statistik
Graf

Tabel

325

Antal

11.000

300

1000

275

Fuldtidsledige
500
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter
område, alder og køn.
400

5

800

250

Dage

Kilde: Danmarks Statistik

Antal erklærede konkurser

12.000

9.000

Erhverv Grenaa medlemsmøde
26. marts 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

(Du kan sammenligne op til tre
boligtyper)

Salgstid

10.000

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.
Tilm.: Gratis – globalmidt@erhvervshusmidtjylland.dk før 16. marts, kl.
12.00.
Arr. Norddjurs Kommune Erhverv og
Erhvervshus Midtjylland

Vælg

Norddjurs �

Graf

Djurslands Bank
Kent Nielsen (51) år er tiltrådt
som erhvervsdirektør for
Område Aarhus i Djurslands
Bank. Han kommer fra en
stilling som afdelingsdirektør
for Jyske Bank i Skanderborg,
hvor han også tidligere har
bestridt stillinger som teamleder for Jyske Banks erhvervsområde i Aarhus samt som
afdelingsleder i Viby.

Mød forskellige medier, der fortæller,
hvordan du spotter de gode erhvervshistorier.
Kl. 17.00 Velkomst v/ borgmester Jan
Petersen, Et par ord om DS Smith v/
DS Smith, Rammesætning v/udvalgsformand Else Søjmark, Dagens program v/ facilitator Helle Lyster, Oplæg
om branding v/ kommunikations– og
marketingchef, DS Smith, Thony B.
Jensen, Igangsættelse af stationsession. 1: Lokale medier, 2: Nationale
medier, 3: Tv-medie, 4: Norddjurs
Entusiaster. Netværke og en bid mad.
Afrunding og inspiration v/ Helle Lyster,
Tak for i dag v/ Else Søjmark
Arr.: Norddjurs Kommune

For boligtype:

Vælg
(Du kan sammenligne op til fire
områder)

Villa/Rækkehuse �

Salgspris, kr. pr. m²

Kroner

For område:

Salgstid

(Du kan sammenligne op til tre
boligtyper)

assistenttræner og afløser
Nikolaj Søjmark som chef.
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Cvr nr
41142030
41088435
41059982
41044691
41037377
41028130
41013125
41000686
41152257
41137568
41127503
41120231
41116749
41115874
41098627
41103523
41093846
41082348
41079126
41068094
41064439

Selskabsnavn
Reg.dato
Dolmer ApS....................................................05.02.2020
Ole Skaanning ApS........................................ 18.01.2020
Norddjurs Entreprise ApS.............................. 08.01.2020
Morten Frisk ApS........................................... 03.01.2020
DjursSam ApS.................................................30.12.2019
LFG ApS..........................................................20.12.2019
Strength & Fitness ApS.................................. 17.12.2019
Solcentret af december 2019 ApS................. 12.12.2019
Jackpot Group Import ApS............................ 10.02.2020
SBA kloak ApS...............................................04.02.2020
Eskebo Ejd. I ApS........................................... 31.01.2020
5313 Hobro ApS............................................. 29.01.2020
AGAJA APS.................................................... 28.01.2020
PT SIMONSEN APS....................................... 28.01.2020
Trade Link Hansen ApS.................................. 28.01.2020
Eple Company ApS........................................ 23.01.2020
J. Andersen Tech og Montage ApS............... 20.01.2020
Bygaden 24, Lystrup ApS.............................. 16.01.2020
Kavi-Trading ApS............................................ 16.01.2020
Østergaards Byggefirma ApS.........................11.01.2020
Brødrene Krogh ApS...................................... 10.01.2020

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2020

41059176
41031433
41027304
41018798
41012269

Januar
2019

November
2019

December
2019

Nordic Panels ApS......................................... 08.01.2020
CBFB ApS........................................................23.12.2019
Henrik S. Molsø ApS.......................................20.12.2019
LBentreprise ApS............................................18.12.2019
Elsegårde Ejendomme ApS............................16.12.2019

Selskabsændringer
27453619
37671673
34481091
37385069
40031588
31757681
38039059
38886266
39522306
39248867
37552305
38404490
35658165
39535769
34804133
28660669
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BOISEN & HARTMANN ApS.............................. 07.02.2020 3)
ÅEM Entreprenøren ApS.................................... 07.02.2020 4)
AUNING LYSTFISKERSHOP ApS....................... 07.02.2020 4)
Gruppo Aringa IVS............................................... 25.01.2020 2)
Lighted Healers Happy Lifesafers IVS................ 21.01.2020 0)
NOHM ApS.......................................................... 14.01.2020 0)
Studio Unbuilt IVS............................................... 14.01.2020 0)
Winkel Byg & Mandskab IVS.............................. 03.01.2020 4)
Rent.Div.dk IVS....................................................30.12.2019 4)
RASKAS IVS.........................................................30.12.2019 3)
WIKO IVS..............................................................16.12.2019 3)
Baron Frisør IVS...................................................13.12.2019 1)
RM KLOAK ApS...................................................12.12.2019 2)
MOLSFLYT.DK IVS............................................. 10.02.2020 4)
OUTSORCIA ApS................................................ 10.02.2020 4)
VIPAX ApS...........................................................09.02.2020 2)

6

0

Oktober
2019

649
613

November
2019

659
602

December
2019

684
633

36481005 THORSØE & PARTNERE ApS............................ 07.02.2020 4)
36489685 Gunhilde IVS........................................................03.02.2020 3)
29793964 EJENDOMSSELSKABET TOLLØKKE ApS........ 31.01.2020 3)
32654703 EBELTOFT PLÆNESERVICE ApS...................... 30.01.2020 2)
50682714 TANDLÆGE NIELS BERNER ApS..................... 29.01.2020 3)
49363818 CBHASSEL ApS...................................................27.01.2020 1)
27608124 DJURS GOLF ApS.............................................. 21.01.2020 0)
12857381 BJARNE ALMSTEN ApS.................................... 21.01.2020 4)
36463155 EBK083 ApS........................................................ 18.01.2020 2)
26747198 RØNDE BUD TRANSPORT ApS........................ 16.01.2020 2)
37475637 TR-Overfladeteknik ApS..................................... 14.01.2020 0)
34622957 Administrationsselskabet af Juni 2012 ApS....... 14.01.2020 0)
39070812 B2B Cooperation ApS......................................... 07.01.2020 4)
35249826 BERGSTEIGER ApS............................................ 07.01.2020 3)
37364029 NJ Services ApS................................................. 03.01.2020 4)
39540169 Pictureworld IVS...................................................30.12.2019 4)
39578808 GRAABÆK RACE IVS..........................................23.12.2019 4)
35870946 FL-XI.DK IVS.........................................................23.12.2019 4)
17227904 AL BYG & FINANS ApS.......................................19.12.2019 1)
36049510 M1 Marketing IVS................................................ 17.12.2019 2)
37890383 Brøgger ApS Tømrerfirmaet................................13.12.2019 1)
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
10.12.2019-27.01.2020
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. E. MASKINER APS*
Toldbodgyde 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
12,7
(10,3)
Resultat før skat
2,2
(1,0)
Egenkapital
6,1
(4,4)
Antal ansatte
23
A/S MAGNUS HOLM*
Allingvej 8, V Alling Mk, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,7
(4,4)
Resultat før skat
0,7
(1,7)
Egenkapital
5,3
(5,7)
Antal ansatte
13
ABILDGAARD TRUSTRUP APS
Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
3
ALMA PROBERTY APS
Thorsgade 46, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,4
(-0,3)
Resultat før skat
-0,5
(-0,5)
Egenkapital
1,1
(1,6)
Antal ansatte
2
ARCHUS ARKITEKTFIRMA APS
Ny Lufthavnsvej 21, Stabrand,
8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(2,2)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
1,3
(0,7)
Antal ansatte
4
ARTISKOKKEN APS*
Adelgade 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
2
BANG DRESSAGE APS
Ebeltoftvej 19, Øksenmølle,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,9
(2,5)
Resultat før skat
-0,1
(1,8)
Egenkapital
2,1
(2,4)
Antal ansatte
3
BLIKKENSLAGERFIRMA ERNST
MEYER APS HORNSLET
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(2,1)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
3,0
(3,1)
Antal ansatte
4
CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
28,2
(23,0)
Resultat før skat
13,8
(10,3)
Egenkapital
12,7
(10,0)
Antal ansatte
13
DE 10 HANER APS*
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Myntevej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
5
DEN GAMLE KRO, HORNSLET 2012 APS
Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
3,2
(3,3)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
-0,7
(-0,7)
Antal ansatte
10
DINTANDLÆGE GRENAA APS
Østergade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
6,0
(7,2)
Resultat før skat
0,6
(1,7)
Egenkapital
6,3
(5,8)
Antal ansatte
10
DJURS SOMMERLAND A/S
Randersvej 17, Battrupholt,
8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
121,2
(120,9)
Resultat før skat
30,7
(29,9)
Egenkapital
214,8
(203,8)
Antal ansatte
154
EBBESEN.DK APS
August Kroghs Vej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,8
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
2
EIGIL SØRENSEN. KOLIND APS
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
2
ELITE SERVICE APS
Sortevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,1
(1,9)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
0,8
(0,5)
Antal ansatte
3
ERIK C CONCEPTS APS*
Hovedgaden 48A 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,6
(0,6)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,0)
Antal ansatte
2
FORLAGET VISTOFT APS
Havvej 32, Vrinners, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,0
(0,5)
Resultat før skat
-0,8
(-0,9)
Egenkapital
1,2
(2,5)
Antal ansatte
2
H. HOFFMANN A/S
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(2,1)
Resultat før skat
0,0
(1,1)
Egenkapital
2,0
(2,0)
Antal ansatte
3
HEJLSBERG APS
Kastrupvej 18, Kastrup, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,3
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,9)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
2

HN AUTOCENTER A/S*
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
8,2
(8,5)
Resultat før skat
1,1
(1,8)
Egenkapital
10,5
(9,7)
Antal ansatte
17
JA REGNSKAB VIVILD APS*
Østergårdsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
2
JP ELTEKNIK & ENTREPRISE APS
Askhøjvej 76, Albøge, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,9
(2,6)
Resultat før skat
1,8
(2,3)
Egenkapital
10,0
(8,6)
Antal ansatte
2
JYSK TRYKPRØVNING A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,3
(2,8)
Resultat før skat
0,8
(0,5)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
5
KNEBEL AUTOSERVICE APS*
Holmbjergvej 31, Knebelbro,
8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
1,8
(2,0)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
1,2
(1,2)
Antal ansatte
5
KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
9,5
(8,3)
Resultat før skat
1,0
(0,2)
Egenkapital
5,6
(4,8)
Antal ansatte
22
KOED TØMRER- OG BYGGEFOR
RETNING APS*
Tornhøjvej 7 st, Koed, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,4
(3,1)
Resultat før skat
-0,6
(0,6)
Egenkapital
0,5
(1,0)
Antal ansatte
26
KOLIND TØMRER- OG MURERFOR
RETNING APS*
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,7
(4,2)
Resultat før skat
-0,2
(-0,5)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
8
MOURITSENS EFTF. APS
Østergade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(1,9)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
7

Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
2
OHØJ BAR APS*
Bønnerupvej 12A, Bønnerup Strand,
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
Resultat før skat
-0,0
Egenkapital
0,0
Antal ansatte
7
PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
4,8
(5,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,3)
Egenkapital
2,1
(2,5)
Antal ansatte
13
PLUS-Q APS*
Gåsesvinget 16, Ugelbølle,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
PRORISK FORSIKRINGSFORMID
LER APS
Gåsebakken 40, Ugelbølle, 8410
Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,8)
Resultat før skat
0,5
(0,8)
Egenkapital
0,5
(0,9)
Antal ansatte
2
RESTAURANT MOMENT APS*
Ravnen 1, Feldballe, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,2
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
4
RIVA MINK APS
Møllevangen 32, Bønnerup Strand,
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,7
Resultat før skat
-4,7
Egenkapital
-4,6
Antal ansatte
7

-

ROSENHOLM HAVE OG PARK APS*
Dalgårdsparken 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,0
(3,3)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,2
(1,4)
Antal ansatte
7
RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
Ydesmindevej 1, Ebdrup Mark,
8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
5,1
(5,6)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
2,1
(1,7)
Antal ansatte
8

NORDISK MUR & FLISESERVICE
APS
Toftevej 28, Egsmark, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,3
(1,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
5

SANGILL DESIGN APS
Hovedgaden 24A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
7,5
(5,7)
Resultat før skat
7,1
(5,1)
Egenkapital
7,1
(5,6)
Antal ansatte
2

NOVA VITA APS
Huldremosevej 6, Ramten,
8586 Ørum Djurs

SEGINOVA APS
Rolshøjvej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

3,0
0,6
1,8
3

(2,8)
(0,9)
(1,4)

SKOV-LINK A/S
Erhvervsparken 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
5,2
(6,3)
Resultat før skat
2,2
(3,6)
Egenkapital
12,4
(13,4)
Antal ansatte
3
SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGA
ARD A/S
Hovedvejen 5, Kirial, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,2
(1,5)
Resultat før skat
0,7
(-0,2)
Egenkapital
0,1
(-0,5)
Antal ansatte
3
SKOVTOP APS*
Engvej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(3,5)
Resultat før skat
0,5
(0,6)
Egenkapital
1,0
(1,2)
Antal ansatte
6
SKØDSTRUP TRÆDREJERI AF 1986
APS
Grenåvej 19C, Bjødstrup, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
7,2
(7,7)
Resultat før skat Omsætning
1,6
(2,3)
Egenkapital
2,5
(2,3)
Omsætning
Antal ansatte
15

0
0

SOFASHOPPING APS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,4
(4,4)
Resultat før skat
-3,1
(-0,3)
Egenkapital
-1,7
(1,4)
2015 2016 2017 2018 2019
Antal ansatte
15
2015

4.824
4.824

0
0

0
0

0
0

TAL-VISNING

2017

2018

2019

TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Resultat
skat
Nørregade 13A,
Vivild,før
8961
Allingåbro
Resultat30-6-2019
før skat
Regnskabsafslutning
Bruttofortjeneste
8,9
(8,8)
Resultat før skat
4,0
(4,3)
Egenkapital
12,7
(14,6)
Antal ansatte
12
TONNY SLETSKOV VVS APS
Industrivej 4, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,3)
2015 2016 2017 2018 2019
Resultat før skat
0,3
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(-0,1)
Egenkapital
Antal ansatte
4

Egenkapital

27.722
27.722

2016

VANDTECH APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
5,0
(5,2)
Resultat før skat
2,7
(3,1)
Egenkapital
5,2
(6,1)
Antal ansatte
4
2015

2016

2017

2018

2019

AALSRODE
2015TØMRERFIRMA
2016 2017 2018 2019A/S*
Toftevej 4, Ålsrode, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning
30-9-2019
Dækningsgrad
Bruttofortjeneste
16,4
(16,7)
Dækningsgrad
Resultat før skat
1,6
(2,5)
Egenkapital
11,1
(9,9)
Antal ansatte
105
ÅT KØKKENSALG APS
Ålsrodevej 109, Ålsrode, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(0,9)
2015
2016 2017 -0,4
2018 2019
Resultat før
skat
(0,2)
2015 2016 2017 2018
Egenkapital
0,3 2019 (0,8)
Antal ansatte
3

Direktør Niels Jensen, Varo Specialmaskiner A/S

VARO SPECIALMASKINER A/S

Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste 29,8 (29,6)
Resultat før skat
Egenkapital

4,5

(1,3)

27,7 (21,9)

Antal ansatte

73

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

34.007

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste

34.007

0
0

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Årets resultat
Årets resultat
Omsætning
Omsætning

5.859
5.859

0
0
0
0

94.540
94.540
4.824

2015

2016

2017

2018

2019

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2015

2016

2017

2018

2019

Balance
Balance
Resultat før skat
Resultat før skat

4.824

0
0
0
0

27.722

2015

2016

2017

2018

2019

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2015

2016

2017

2018

2019

Overskudsgrad
Overskudsgrad
Egenkapital
Egenkapital

27.722

0
0
0
0

2015

2016

2017

2018

2019

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2015

2016

2017

2018

2019

Varo gearer sig til de næste ti år
som hovedsageligt betjener
danske kunder, samtidig med
baserede Varo Specialmaskiat der er brugt mange ressourner A/S har ikke haft problemer
cer på udvikling. „Vi har både
klaret at flytte i nye og logistisk
med at få tiden til at gå i sidste
perfekte lokaler og implemenregnskabsår. Anstrengelserne
teret nyt ERP-system, som
virkelig trækker tænder ud, og
har resulteret i et flot konalligevel lavet et flot overskud.
cernresultat på 7,7 mio. kr. før
Nu har vi de fysiske rammer
og infrastrukturen, så det hele
skat. Ekstra flot, fordi selskahænger sammen. Derfor vil
bet har brugt både en masse
vores papirforbrug nu falde,
fordi vi har elektronisk styring
tid og penge på udvikling af
af alt. Vi har realiseret en
bl.a. standardiserede unikke
rekordomsætning, samtidig
med at vi har brugt så mange
automatiseringsløsninger
interne timer. Alt klaret på ét
og implementering af et helt
år.
nyt ERP-system, som skal
Jeg har måske ti år i mig
endnu, og jeg skal gerne
understøtte, effektivisere
og
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesteefterlade en virksomhed, der
34.007
kvalitetssikre
driften fremover.
er markant bedre end den jeg
34.007
overtog ledelsen af. It-infrastrukturen skal være top-effekDirektør Niels Jensen forklarer,
tiv. Målet er, at vi kan omsætte
at det især er datterselskabet
mere med de samme folk.
Campen Machinery A/S, der
Vi skal være så hammerhar bidraget
til
det
positive
0
2015 2016 2017 2018 2019effektive, så vi er konkurrence
0
resultat. „Campen2015
har2016
i sidste
2017 2018 2019
dygtige internationalt.“
regnskabsår gennemført en
række meget succesfulde
Årets resultat
internationale
projekter.Årets
Det resultatLidt lavere i år
5.859
5.859
Der er ikke så mange store
handler bl.a. om et komplet
internationale projekter i år, så
produktionsanlæg til en asiaNiels forventer lidt lavere omtisk kunde inden for tæppe
sætning og resultat for 2020.
industrien og et projekt med
„Vi får ikke fuld effekt af vores
en komplet bagsidebelægning
nye ERP endnu, og vi udvikler
0
til kunstgræsindustrien.“
Niels
2015 2016 2017 2018 2019
0
også stadig på egen teknoer ikke mindst tilfreds
med
2015 2016
2017 2018 2019
logi. Vi har samtidig en del
resultatet her, fordi markedet
udviklingsprojekter sammen
Balance
samtidig har været kendeBalancemed kunderne, der først giver
tegnet94.540
af
hård
internationale
94.540
effekt på lidt længere sigt. Forpriskonkurrence.
projekter med kunderne giver
ikke den store omsætning.
Rekordomsætning og
Den kommer først, når vi komudvikling samtidig
mer til at bygge maskinerne til
Der har ifølge Niels også været
0
kunderne.“
god aktivitet
i
hovedselskabet
2015
2016
2017
2018
2019
0
2015 2016 2017 2018 2019
Varo Specialmaskiner A/S,
Medarbejderne i Hornslet

TAL-VISNING

Dækningsgrad
Dækningsgrad
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Overskudsgrad
Overskudsgrad
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Få en prøvetur
og bliv overbevist

Der er mange gode grunde til at vælge en Toyota

En af dem kunne være, at Toyota
er førende på hybrid teknologi!

