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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

Tlf. 87 58 31 00   info@robaek.dk   www.robaek.dk   Østergade 9, 8500 Grenaa   Hovedgaden 41, 8410 Rønde   Centervej 4, 8963 Auning

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

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

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

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

Rema 1000 fik  
7 specialister på  
hver deres område

Julefrokost med stort show!
Vi tilbyder skønne lokaler og gode koncerter. Køb en kombi-billet og nyd 
noget lækkert mad inden I skal høre noget godt musik.

Få rabat ved køb af 10 billetter eller mere.

Vores arrangementer:
 . . . 390,- / 350,-

. . . . . . . . . . . 470,- / 425,-
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,- / 440,-

27/11:  Pink Floyd Project med tapas og bobler. . . . . . . . 490,- / 440,-

OBS! Priserne er inklusive show og spisning.

Kontakt os på mail kulturhuset@pavillonen.dk 
eller telefon 8632 1633 

Kærvej 11
8500 Grenaa

www.pavillonen.dk

Everybody’s Talking Jonah Blacksmith 

Pink Floyd Project

HOLD JULEFROKOSTEN 
I KULTURELLE RAMMER

Allan Olsen

Pris ved 10 pers. 

Foreningen Kulturhuset Pavillonen_DKC070813_210x145.indd   1 18-08-2020   08:27:14

http://www.permoeller.dk
http://www.robaek.dk
https://www.lsalaw.dk
https://www.jobnet.dk
https://www.pavillonen.dk
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I Drammelstrup ligger familievirksomheden Jydeland Maskinfabrik A/S, der producerer 
og sender seks forskellige BOBMAN-landbrugsmaskiner ud til købere og forhandlere i 
over 40 lande. I år kan maskinerne BOBMAN og familien bag fejre 20 års jubilæum.

 6 TAG SPRINGET  
SOM SELVSTÆNDIG OG FÅ ANSATTE
Skolen blev aldrig rigtigt noget for Frederik Behrens Jensen, og derfor uddannede han 
sig til anlægsgartner. Som 21-årig startede han selvstændigt med virksomheden Din 
Anlægsgartner ApS og ansatte den første medarbejder sidste år. Det skulle han have 
gjort noget før, mener han.

 8 BILEN&BOSSEN: SÅ SKAL JEG KUNNE LÅNE DEN
Da tømrermester Hans-Jørn Allermann for omkring 30 år siden havde en større renove-
ringsopgave for en lokal direktør, stødte han på den fine Ford A fra 1931, der puttede sig 
i laden mellem flere andre veteranbiler, motorcykler og traktorer.

 10 VI HAR FÅET VORES SOMMERVÆRK

 12 ALLE VED, HVORDAN DET SKAL VÆRE

 14 NU BLIVER JEG HJULPET TIL AT SIGE FRA

 16 IT-FREELANCERE ØGER  
KAPACITETEN HOS MONOSOFT

 18 KONKRETE REDSKABER TIL AT INTEGRERE 
BÆREDYGTIGHED I DIN VIRKSOMHED

 20 KOM MED MEDARBEJDERNES BEHOV FOR  
EFTERUDDANNELSE

 22 METTE VÆKKER HESTEN  
INDEN ARBEJDSDAGEN BEGYNDER
Når 42-årige Mette Haase Lindhardts vækkeur ringer klokken fem om morgenen, kører 
hun ned til sin hest Helfiger på Djurslands Rideklub. Her rider hun en tur, hvorefter hun 
er klar til en travl arbejdsdag i sin virksomhed Lindhardt Steffensen Advokater.

 25 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED
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22

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.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

http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.nyborg-s.dk
https://www.bygma.dk
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Til at starte med solgte virksom-
heden Jydeland Maskinfabrik kun 
landbrugsmaskinerne BOBMAN 
i Danmark. Maskiner, der kan 
rengøre, feje og strø i blandt andet 
kvægstalde. Men efter der kom en 
Honda-motor på dem, og sælgeren 
fra Honda fore-
slog, at de skulle 
tage på messe 
i Tyskland, tog 
det fart.

„Vi købte 
en lille stand 
på messen i 
Hannover, som 
var en nem og 
overskuelig 
måde at skaffe 
forhandlere og 
kunder i udlandet på. Vi fik fire-fem 
kunder fra forskellige lande ved det 
første besøg, så vi besluttede at 
få en fast stand hvert år,“ forklarer 
Christian Gits Jensen, der er en af 
direktørerne i virksomheden.

Femte generation
Går vi tilbage i tiden til Jydeland 
Maskinfabriks start, var det ejerne 
og brødreparret Christian og Flem-
ming Gits Jensens oldefar, der 
opfandt smedehammeren i starten 
af 1900-tallet. 

„Hans søn Victor lavede alt med 
urværk og småmekanik, mens 
Victors søn begyndte at lave større 
maskiner til landbruget. Han opfandt 
blandt andet rovaskeren, bagskovlen 
og fodertrucken,“ forklarer Christian 
og fortsætter: „Min bror Flemming 
og jeg kom ind i virksomheden i 
slutningen af 80’erne, hvor land-
brugsbranchen for malkekvæg gik 
dårligt. Så vi begyndte at producere 

juletræsmaskiner, der kunne rense, 
fælde og pakke. Et par år senere 
gik det dårligt for branchen, og da 
min bror og jeg overtog i år 2000 
opfandt og startede vi op med 
BOBMAN-
maskinerne, der 
i dag primært 
kan rengøre ko-
stalde,“ forklarer 
Christian.

Christians 
søn Dennis, der 
uddannet smed 
og ingeniør, 
blev medejer i 2019, han er således 
femte generation i familievirksom-
heden.

„Vi er nok sådan nogle Georg 
Gearløs-typer, der udvikler, fornyer 
og altid har nye idéer,“ siger han, 
hvorefter sønnen supplerer: „Ja, 
det har jeg set, at I altid har gjort, så 
sådan tænker jeg også. Vi har altid 
noget nyt på vej,“ siger Dennis.

Irland, Holland og England
Maskinerne eksporteres til stort set 

hele Europa, Ja-
pan, Canada og 
USA. Derudover 
har de solgt til 
en stor gård i 
Qatar, der har 
godt 8.000 køer.

„De købte 
seks af vores 
store maskine 
SELFLOAD, der 
er en selv-
læssende 

strømaskine, som er egnet 
til meget store stalde. Et 
almindeligt, dansk landbrug 
med 300 køer er eksem-
pelvis dækket ind med en 
lille maskine. Så det var helt 
vildt, at de købte seks af 
den store model,“ forklarer 
Dennis.

Interessen for maskinerne 
er stor verden over, men 
særligt tre lande køber store 
mængder af de røde maski-
ner med gul skrift.

„Vi sender rigtig mange 
maskiner til Irland, Holland 
og England. Forleden dag 
sendte vi seks maskiner til 
Irland,“ fortæller Christian. 

Fremadrettet kigger de 
mere målrettet mod Asien.

„Vi har sat os godt på det 
europæiske marked, så i 
2021 vil vi til Kina,“ forklarer 
Dennis.

20 års jubilæum
BOBMAN er simpel teknik, der gør 
det nemt for alle medarbejdere i en 
stald at køre den.

„Teknikken er nem at gå til. Det 
er en af vores 
visioner med 
BOBMAN,“ for-
tæller Christian, 
og forklarer, at 
navnet BOB-
MAN stammer 
fra en belgisk 
onkel, brød-
rende har, der 

hedder Bob.
„Vores navn kan godt forvirre lidt, 

for virksomheden hedder Jydeland 
Maskinfabrik A/S fra min tipoldefar, 
men maskinerne BOBMAN har 20 
års jubilæum i år. Derfor har vi også 
overvejet et navneskifte, så vi kun 
hedder BOBMAN, siger Dennis. 

„Det ville nok gøre det lettere for 
vores udenlandske kunder, men så 
går noget af vores danske historie 
tabt. Det er ærgerligt. Måske gør vi 
det. Det kan være, når vi forhåben-
ligt kan få fejret jubilæet næste år,“ 
slutter Christian.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

I Drammelstrup ligger 

familievirksomheden Jydeland 

Maskinfabrik A/S, der producerer 

og sender seks forskellige 

BOBMAN-landbrugsmaskiner ud 

til købere og forhandlere i over 

40 lande. I år kan maskinerne 

BOBMAN og familien bag fejre 20 

års jubilæum.

  VI KØBTE EN LILLE 

STAND PÅ MESSEN I 

HANNOVER, SOM VAR EN 

NEM OG OVERSKUELIG 

MÅDE AT SKAFFE 

FORHANDLERE OG KUNDER 

I UDLANDET PÅ

  VI ER NOK SÅDAN 

NOGLE GEORG GEARLØS-

TYPER, DER UDVIKLER, 

FORNYER OG ALTID HAR 

NYE IDÉER
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BOBMAN RULLER UD TIL  

40 LANDE

Medejere Dennis og Christian Gits Jensen, Jydeland Maskinfabrik A/S
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Det var et stort spring for Frederik Behrens 
Jensen at ansætte den første i virksomhe-
den Din Anlægsgartner ApS i Balle. Det var 
den sværeste beslutning, vurderer han.

„Det virkede bare så vildt og risikabelt 
at skulle ansætte en, der skulle have løn, 
uanset hvordan det gik i virksomheden. Så 
det handlede om at turde tage springet,“ 
forklarer han.

Gået glip af arbejde
De første tre år var han 
ene i firmaet og arbej-
dede godt 70 timer om 
ugen.

„Jeg gjorde ikke 
noget for at få mere 
arbejde, for jeg havde 
rigeligt. Var jeg ude 
ved en kunde for at klippe hæk, og kunden 
begyndte at snakke om, at de også skulle 
have lavet en terrasse, sagde jeg ikke 
noget, men nu tager jeg den op og siger, at 
det kan jeg hjælpe med,“ smiler Frederik. 

Der var derfor allerede i virksomhedens 
start rigeligt med arbejde at lave, men det 
krævede flere hænder at tage alle opgaver.

„Jeg er gået glip af rigtig meget arbejde 
de første tre år, fordi jeg kun var mig. Der-
for burde jeg have ansat folk noget før. Hvis 
andre står i samme situation, så skal de 
bare gøre det,“ opfordrer han.

Ældre medarbejdere
De fire ansatte i 
virksomheden er 18, 
26, 32 og 62 år gamle. 
Frederik er selv lige 
fyldt 25 år.

„Det kan godt være 
lidt udfordrende med 
aldersforskellen. Ham 
på 62 accepterede 
det med det samme, 
men det kan godt være lidt specielt, at jeg 
skal bestemme over medarbejdere, jeg er 
jævnaldrende med eller som lige er et par 
år ældre. Vi har meget tilfælles, og nogle af 
dem er mine gode kammerater,“ forklarer 
han.

„Det, at jeg ikke er ældre, gør, at vi tør 
tage nogle af de nye ting til os indenfor 
faget – det kan være nye maskiner og grej, 
men omvendt kan vi bruge den erfaring, de 
ældre har. Jeg lytter rigtig meget til ham, 
der er fyldt 62, fordi han virkelig ved, hvad 
han laver,“ siger han.

Han oplever ofte, at kunderne lige rynker 
på næsen, når de møder ham første gang.

„Det er både ældre og yngre kunder, der 
lige kigger en ekstra gang, når de ser mig, 

men jeg føler ikke, jeg 
skal vise mit værd. Ofte 
vælger de mig til opga-
ven, fordi jeg er frisk 
og ung, i stedet for en 
gammel ræv i faget,“ 
siger han.

Fra Dubai til Balle
Frederik og co. laver alt havearbejde lige fra 
vedligehold med græsslåning, hækklipning, 
lugning og sprøjtning til at rydde en have og 
bygge den helt op på ny.

„Jeg kan lide det hele,“ siger han og 
tænker over, hvordan interessen startede.

„Jeg flyttede til Dubai sammen med min 
mor og stedfar, da jeg gik i folkeskole. Her 
skulle jeg lære engelsk, arabisk og man-
darin. Der var mange tests, og jeg var ikke 
god i skolen og meget skoletræt, så det 
var hårdt,“ siger han og fortsætter: „Så jeg 
rejste hjem og boede hos min far i Ålsø og 
færdiggjorde folkeskolen. Her gik jeg med 

drømme om at blive 
skytte eller gartner, og 
da min mor og stedfar 
flyttede hjem fra Dubai, 
hjalp jeg dem med at 
anlægge deres have og 
fandt ud af, at det var 
lige mig,“ siger han.

„Jeg har fundet 
noget, jeg er god til og 

som jeg elsker at lave, så jeg bliver her i 
Balle og tager kun til Dubai på ferie,“ slutter 
han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Skolen blev aldrig rigtigt noget for Frederik Behrens 

Jensen, og derfor uddannede han sig til anlægsgartner. 

Som 21-årig startede han selvstændigt med 

virksomheden Din Anlægsgartner ApS og ansatte den 

første medarbejder sidste år. Det skulle han have gjort 

noget før, mener han.

TAG SPRINGET  
SOM SELVSTÆNDIG OG FÅ ANSATTE

  JEG ER GÅET GLIP AF 

RIGTIG MEGET ARBEJDE DE 

FØRSTE TRE ÅR, FORDI JEG 

KUN VAR MIG

  OFTE VÆLGER DE MIG 

TIL OPGAVEN, FORDI JEG 

ER FRISK OG UNG, I STEDET 

FOR EN GAMMEL RÆV I 

FAGET
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TAG SPRINGET  
SOM SELVSTÆNDIG OG FÅ ANSATTE

Ejerleder Frederik Behrens Jensen, Din Anlægsgartner ApS
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„Jeg fik lov til at købe den, men på betin-
gelse af, at han måtte låne den, hvis han 
skulle bruge den,“ fortæller Hans-Jørn, 
der dog aldrig fik brug for at indfri løftet.

Direktøren, der selv var smed, havde 
sat Forden i stand, og der er siden kun 
lavet nødvendig små-vedligeholdelse på 
den, måske lige bortset fra en musse-
skade.

„En mus havde taget bopæl i bilen, og 
det var lykkedes den, at samle et forråd 
på fem kilo hundefoder, den havde slæbt 
op mellem taget og den indvendige him-
mel, der til sidst gav efter for vægten,“ 
smiler han. 

Bilen bruges en gang i mellem til små 
ture med madkurven og enkelte brude-
kørsler, når nogle i den nærmeste om-
gangskreds spørger pænt. „Jeg er ikke 
specielt bil-entusiast, men synes, det er 
en rigtig fin gammel bil.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Hydraulikarbejde – også fremstilling 
og udskiftning af slanger på stedet
Vi presser op til 2”
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af 
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

SÅ SKAL 
JEG KUNNE 

LÅNE DEN

1931 Ford Model A
Produceret: 1927 - 1931
Produktion 1931: 615,455
Pris: $425-$635
Motor: 4 cylinder
 3286 cc
 40 BHP (29.44 KW)
Vægt: 975 kg.

Da tømrermester Hans-Jørn 

Allermann for omkring 30 år siden 

havde en større renoveringsopgave 

for en lokal direktør, stødte han 

på den fine Ford A fra 1931, der 

puttede sig i laden mellem flere 

andre veteranbiler, motorcykler og 

traktorer.

https://www.kovsted.dk
http://www.amhs.dk
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VI HAR FÅET VORES 

SOMMERVÆRK
Med en investering på i omegnen af 30 mio. kr. er Grenaa 

Varmeværk A.m.b.a. et af de første i landet, der i stor skala 

har taget miljøvenlige luft til vand varmepumper i drift.

Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk A.m.b.a.
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De sidste ti år har været en markant 
rejse for varmeværket og dets 5.400 
andelshavere. „Vi er gået fra at være 
køber af energi til at selv at produ-
cere varmen,“ 
fortæller direktør 
Søren Gertsen. 
„Med to store 
solvarmeanlæg 
og to fliskedler 
har vi haft fokus 
på, at blive så 
grønne som 
muligt.“

Søren fortæl-
ler videre, at der fra politisk side er 
stor opmærksomhed på at fremme 
udbredelsen af varmepumper, 
ligesom den tekniske udvikling 
har gjort det attraktivt at opsætte 
store varmepumpeanlæg. Han ser 
kombinationen af solvarmeanlæg og 
varmepumper som ideel til produk-
tion af billig og grøn varme, ikke 
mindst i sommerhalvåret. „Alene 
at bruge varmepumper året rundt 
til fjernvarme vil være økonomisk 
uforsvarligt.“
Flisfyr holder sommerferie
De nye varmepumper, der samlet 
har en effekt på 4,5 MW, fungerer 
ved at suge varmen ud af den blå 
luft og overføre den til en ny stor 
 akkumuleringstank. „Vi forventer, 
at de årligt kan producere 17.000 
MWh, eller hvad der svarer til op-
varmning af 940 boliger. Pumperne 
yder mest ved en udetemperatur på 
over syv grader, og kommer derfor 

til at levere bedst i sommerhalv-
året,“ fortsætter Søren.

Det betyder, at de to fliskedler 
stort set kan undgå at køre i tre 

måneder. „Det 
har stor betyd-
ning, for det er 
dyrt at køre med 
kedlerne på lav 
last, ligesom 
deres levetid 
på den måde 
bliver væsentlig 
forlænget. I år 
har de kørt fire 

dage i august mod 27 dage sidste 
år, hvor vi endnu ikke havde varme-
pumperne.“

Enkel og billigere drift
Det ny anlæg, der har været under-
vejs i halvandet 
år, har også 
betydet, at der 
er etableret to 
nye transforma-
torstationer ved 
varmeværket. 
„Vi er blevet 
storforbrugere af strøm, og forven-
ter at bruge 4.4 mio. KWh om året 
til at drive varmepumperne. Men det 
er stadig en god forretning, for de le-
verer fjernvarme, der mindst svarer 
til 3,5 gange den energimængde, de 
selv forbruger.“

Søren peger også på, at de 
forventer, at det nye anlæg kan 
køre med minimale vedlige-

holdelsesomkostninger. „Det er 
en forholdsvis enkel teknologi, og 
på den baggrund har vi også en 
formodning om, at vi kan sænke 
varmepriserne yderligere.“ 

Vindmølle og geotermi
Det store strømforbrug indeholder 
nye potentielle muligheder. „Der 
hvor vi er i dag, kunne jeg godt 
drømme om, at vi selv bliver i stand 
til at producere vores egen elektri-
citet, enten som vindmøllestrøm 
eller ved hjælp af elpaneler, og på 
den måde opnå flere besparelser på 
driften.“

Endnu længere ude i horisonten 
undersøger flere varmeværker mu-
ligheden for at udnytte geotermisk 
energi. „I Thisted har de et velfun-
gerende værk, der har kørt i 25 år, 

men der er stor 
usikkerhed om, 
hvor det vil virke, 
og hvor det 
ikke vil. Da det 
kræver kæmpe 
investeringer er 
det endnu alt for 

usikkert for os at satse på,“ vurderer 
Søren.

Jens Nikolajsen, 
jens@mercatus.dk

Foto: Orla Carlsen

  VI FORVENTER, AT DE 

ÅRLIGT KAN PRODUCERE 

17.000 MWH, ELLER 

HVAD DER SVARER TIL 

OPVARMNING AF 940 

BOLIGER

  DET HAR STOR 

BETYDNING, FOR DET 

ER DYRT AT KØRE MED 

KEDLERNE PÅ LAV LAST
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Selv om det kun er godt et års tid 
siden, Hans-Henrik overtog virksom-
heden, havde 
han allerede 
været medejer 
i mere end ti år. 
Og det var ham, 
der havde ansva-
ret for at få GMC 
Miljøcertifikatet i 
hus første gang.

„Det er mig, der har kørt det helt 
fra starten i 2010,“ fortæller han. 
„På en måde er det ikke noget, vi 
tænker så meget over i dagligdagen, 
men det ligger klart i baghovedet, 
og alle ved godt, hvordan tingene 
skal gøres.“

Både surt og sødt
Hans-Henrik fortæller at han særligt 
kan mærke, det giver ekstra god 
mening med at have system i miljø-

håndteringen, når de løber rigtig 
stærkt. „Så kan det være ekstra 

fristende at 
springe over, 
hvor gærdet er 
lavest, men det 
at vi har fornuf-
tige og klare 
regler, som alle 
kender og kan 

finde ud af at bruge, højner ansvar-
ligheden meget.“

Selv om der er flest medarbej-
dere, der arbejder hjemme på værk-
stedet, er der både fast udstatione-
ret folk på nogle af omegnens store 
virksomheder, ligesom der er en del 
montagearbejde af fx trapper og 
altaner på byggepladser, ikke mindst 
i Aarhus området.

Alle medarbejdere samles derfor 
til fællesmøder på udvalgte fredage, 
hvor et af emnerne er miljøarbejdet. 

Der er travlhed hos ES Smede- 

& Maskinservice ApS i Voldby, 

hvor ejerleder Hans-Henrik 

Jensen står i spidsen for 

omkring 20 medarbejdere. Og 

ikke mindst når der er ekstra 

fart på, ser han deres GMC 

certificering som en klar fordel.

ALLE VED,  
HVORDAN DET SKAL VÆRE

  DET LIGGER KLART I 

BAGHOVEDET, OG ALLE 

VED GODT, HVORDAN 

TINGENE SKAL GØRES
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„Her tages både surt og sødt op, 
og det hjælper med til, at alle holder 
fokus på at leve op til de kvalitets-
sikringer, vi har på miljøområdet,“ 
slår Hans-Henrik fast.

Affald og energiforbrug
Nogle af de tiltag, der ifølge ejer-
lederen, virker rigtig godt, er hånd-
tering og sortering af affald og inve-
stering i energiforbedringer. „Vi har 
udskiftet alle lamper til LED og bare 
der, sparer vi 25.000 på elregnin-
gen.“ Selv om bygningerne i mange 
år har været opvarmet med pillefyr, 
der både er miljøvenligt og relativt 
billigt, er næste tiltag efterisolering. 
„Det er nogle gamle bygninger, og 
vi vil lave nogle forbedringer med 

nye døre og bedre isolering, så vi 
kan spare yderligere på den årlige 
drift.“

Lever op  
til nye krav
I samarbejde 
med en leveran-
dør er der kom-
met helt styr på 
køb, forbrug, 
opbevaring og 
bortskaffelse af 
kemikalier. „Vi 
har tilkøbt et computerprogram som 
styrer det, og har fået en ung mand 
i huset, der har ansvaret for syste-
met. På den måde lever vi både 
op til vores egne krav om mål og 
dokumentation, og til nye regler fra 
Arbejdstilsynet om data- og sikker-
hedsblade for de forbrugsstoffer, vi 
anvender i produktionen.“

For Hans-Henrik hænger GMC 
arbejdet på den måde tæt sammen 
med arbejdsmiljøet, som også priori-

teres højt. „Vi får 
snart installeret 
en ny Plasma-
skærer, der ikke 
alene bruger den 
nyeste tekno-
logi, men som 
også opsamler 
skærepartikler i 
et vandbad, så 
støvgener og 

larm fra udsugning helt undgås,“ 
slutter han.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  DET AT VI HAR 

FORNUFTIGE OG KLARE 

REGLER, SOM ALLE 

KENDER OG KAN FINDE 

UD AF AT BRUGE, HØJNER 

ANSVARLIGHEDEN MEGET

Ejerleder Hans-Henrik Jensen, ES Smede- & Maskinservice ApS
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NU BLIVER JEG  

HJULPET TIL  
AT SIGE FRA

Småjobber Lise Ahrenkiel og medejer Elisabeth Rex Romoser, Let-Køb Gjerrild
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Hun kørte i bilen, som hun altid 
gjorde til og fra arbejde, men 
pludselig gik 
hun i sort. Det 
næste, Lise Ah-
renkiel husker, 
er, at to Falck-
reddere forsøger 
at vække hende. 
De kendte 
hende i forvejen 
fra sygehuset, 
hvor hun arbej-
dede som operationssygeplejerske.

„Jeg vidste ikke, at man kunne få 
epilepsi, når man kun var 40. Men 
når jeg tænker tilbage, så tog jeg alt 
for mange opgaver – jeg var med i 
tre forældreråd, var praktikvejleder 
og tillidsmand på mit arbejde, ud-
over alt det andet – og så knækkede 
filmen,“ forklarer hun.

Fællesskabet i Let-Køb
I dag bor Lise i et sommerhus ved 
Gjerrild Nordstrand. Tre gange om 
ugen tager hun hen til Let-Køb i 
Gjerrild for at arbejde et par timer i 
småjob.

„Her har jeg ansvaret for frugt og 
grønt-afdelingen,“ siger hun og kig-
ger på en af de fire ejere i butikken, 
Elisabeth Rex Romoser.

„Butikken er til en vis grad lands-
byens fællesprojekt, som faktisk 
ikke løber rundt. Derfor havde vi be-
sluttet, at det kun var os fire ejere, 
der skulle ansættes. Vi havde rigtig 
mange samtaler, om det kunne 
gå at ansætte Lise, men hun er 
fantastisk, omsorgfuld og kan rigtig 
meget, så vi synes, at vi har vundet 
i lotteriet,“ fortæller Elisabeth, og 

Lise supplerer:  „Her er jeg ikke 
bare hende den dumme. Det giver 

mig livskvalitet. 
Jeg vinder intet 
økonomisk på at 
arbejde her, men 
det giver mig så 
meget mentalt.“

„Ja, og så 
kommer vi 
hen til dig og 
siger, at nu skal 
du også snart 

hjem, når du får brug for det,“ griner 
Elisabeth. 

„Jeg kan jo ikke sige fra, og så 
er det fedt at være et sted, hvor jeg 
bliver hjulpet til at sige fra,“ fortæller 
Lise.

Et nummer i køen
I dag er Lise 60 år, og hun får ikke 
anfald, når hun tager sin medicin.

„Jeg har prøvet at glemme den to 
gange, og begge 
gange gik jeg i 
sort. Så længe 
jeg tager min 
medicin, kan jeg 
leve med min 
sygdom,“ siger 
hun.

Hun har nu ac-
cepteret, at hun 
har en kronisk 
sygdom, men 
vejen var lang.

„Jeg kom ind i systemet, hvor 
jeg blev et nummer i køen, som 
alle andre. Her blev jeg sendt ud i 
alle mulige forskellige erhverv for at 
finde ud af, hvad jeg kunne. Senere 
opsøgte jeg selv en hudlæge, hvor 

jeg kom i praktik og derefter i Blod-
banken i Grenaa,“ forklarer hun.

„Det var en fantastisk tid. Her 
kom jeg tilbage til arbejdet med 
patienter.“

Jeg er en prop
Det har været noget af en rutsje-
banetur for Lise, der gik fra at være 
fuld arbejdsdygtig til ikke at kunne 
huske kollegaernes navne.

„Jeg mistede jobbet som syge-
plejerske, da jeg havde mange syge-
dage. Jeg kunne ikke huske, hvad 
mine kollegaer og praktikanter hed,“ 
forklarer hun og fortsætter: „Det var 
virkelig pinligt. Jeg følte mig rigtig 
dum,“ fortæller hun.

Men med Lises egen beskrivelse 
af sig selv, kommer hun hurtigt oven 
vande igen.

„Jeg er lidt ligesom en prop, 
jeg synker ikke. Det er så vigtigt at 
komme ud og føle, at man bliver 

regnet for noget, 
og det gør jeg 
hos Elisabeth og 
de andre i Let-
Køb,“ siger hun, 
og Elisabeth 
slutter: „Man 
skal behandle 
en småjobber, 
som en hvilken 
som helst anden 
ansættelse, så 
småjobberen 

deltager i arbejdet på lige fod med 
alle andre. Er der et match, får man 
en rigtig god medarbejder.“

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Som 40-årig fik Lise Ahrenkiel et epilepsianfald, da hun kørte bil. Siden 

har hun haft svært ved at huske, og det er derfor ikke muligt at varetage 

det mangeårige job som sygeplejerske. Nu har hun et småjob i Let-Køb i 

Gjerrild, hvor kollegaerne hjælper hende med at sige fra.

  DET GIVER MIG 

LIVSKVALITET. JEG VINDER 

INTET ØKONOMISK PÅ AT 

ARBEJDE HER, MEN DET 

GIVER MIG SÅ MEGET 

MENTALT
Lise Ahrenkiel

  HUN ER FANTASTISK, 

OMSORGFULD OG KAN 

RIGTIG MEGET, SÅ VI 

SYNES, AT VI HAR VUNDET 

I LOTTERIET
Elisabeth Rex Romoser
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Skulle have været lavet i går
Ifølge Jimmy kommer nye opgaver 
ofte i hus på et tidspunkt, hvor 
den faktisk allerede gerne skulle 
have været løst. „Kunden kommer 
måske med idé til en opgave, der 
skal laves. Vi har kompetencerne i 
huset til at løse den, men har ikke 
mulighed for at smide alt, hvad vi 
har i hænderne for at løse den. Vi 
har kapaciteten til at løse en del af 
den, men vælger så ofte at købe 
os til resten hos Martin Lange hos 
Clearcut Games.“

Det kan godt være, at Monosoft 
isoleret set ikke tjener penge på den 
del af opgaven, 
der uddelege-
res. „Men ved 
at tage opgaven 
ind, kan vi til 
gengæld tjene 
rigtig gode 
penge på de 
timer, vi selv investerer i projektet. 
Uden ekstern hjælp, ville vi måske 
slet ikke have haft mulighed for at 
sige ja til opgaven.“

Brede IT-kompetencer
Businessklyngen rummer ca. 20 
start-up virksomheder med ca. 50 
unge mennesker. Nogle er helt nye 
og andre har eksisteret i adskillige 
år. En del af virksomhederne kan 
med deres stærke og brede IT-
kompetencer også løse opgaver for 
virksomheder på Djursland, samtidig 
med at de arbejder med spiludvik-
ling. Få f.eks. hjælp til at producere 
digitale virksomheds- og produkt-
præsentationer med video og drone-
optagelser, grafiske løsninger til tryk 
og digitalt, produktion og design af 
hjemmesider og Apps, udføre 3D 
rendering af bygninger og produkter 
samt korte animationsfilm. Spørg 
dem også om muligheder i gamifica-
tion af produkter og ydelser.

Delopgaver
Udgangspunktet for samarbejdet 
er i Jimmys tilfælde en kravsspeci-
fikation fra kunden. Han vælger en 
delopgave, som Martin får tilbudt. 
„Typisk tager jeg chancen på prisen. 
Jeg siger til Martin, at han skal 
registrere, hvor mange timer, han 
bruger. Min erfaring er, at der er for 
mange usikkerhedsmomenter i løs-
ningen til, at han kan give en fast 
pris. Jeg ved, at kompetencerne 
er der, så det gør mig ikke urolig.

Typisk har vi givet en fast pris. 
Jeg har på forhånd estimeret 
tidsforbruget. Selv med ekstra tid 

til f.eks. dobbelt briefing, er det som 
regel umagen 
værd.“

Gode råd
Det er ifølge 
Jimmy vigtigt at 
have stor tillid til 
sin håndværker. 
„Bind dem ikke 
op på en fast 
pris, med mindre det er påkrævet. 
Hellere et overslag og så pris for 
medgået tid. Det er næsten altid 
billigere. Få også lavet aftale om, at 
det er inhouse. I skal sidde sam-

men, for at få 
samarbejdet 
til at flyde. Det 
giver en mere 
flydende dialog 
og I kommer 
hurtigere i mål 
med det rigtige. 

Jeg ved godt, at det er et lorteråd 
i coronatider, men det er klart det 
bedste.“

Jimmy opfordrer også til i detaljer 
at være så af-
klaret og præcis 
som muligt på, 
hvad opgaven 
omfatter.

„Det er vigtigt 
at gøre op med 
sig selv, hvordan 
I ønsker at 
bruge „work for 

hire“, som Game Business kalder 
den måde at løse opgaver på. Det 
fungerer sindsygt godt for os. Vi får 
en reel bundliniegevinst på det og 
hjælper samtidig andre lokale er-
hvervsfolk med at komme videre.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

  VI FÅR EN REEL 

BUNDLINIEGEVINST 

PÅ DET OG HJÆLPER 

SAMTIDIG ANDRE LOKALE 

ERHVERVSFOLK

  UDEN EKSTERN HJÆLP, 

VILLE VI MÅSKE SLET IKKE 

HAVE HAFT MULIGHED FOR 

AT SIGE JA TIL OPGAVEN
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Løs opgaven med ekstern hjælp i stedet for at gå glip af 

den eller at levere den for sent. Det er rådet fra ejerleder 

Jimmy Borch, der med sin virksomhed Monosoft i Grenaa 

har specialiseret sig i udvikling, design, drift og support af 

andre virksomheders IT-løsning. Han har gennem de sidste 

4-5 år med bundliniegevinst samarbejdet med en af de 

lokale virksomheder i businessklyngen Game Hub Denmark.

Martin Lange, Clearcut Games og ejerleder Jimmy Borch, Monosoft
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Der skal handling til
Den relativt nyslåede direktør for 
Business Djursland Ole Svit, som 
modtog den nyindstiftede Made 
By Djursland-
pris i 2019, er 
tovholder i årets 
konference 
for halvøens 
erhvervsliv. 
Han fortæller, 
at årets tema er 
bæredygtighed, 
som mange 
virksomheder/
organisationer er 
optaget af, både 
værdimæssigt og forretningsmæs-
sigt. „Vi vil på Made By Djursland 
medvirke til at speede den nødven-
dige forandringsproces op, henimod 
øget bæredygtighed i både produkt, 
processer, marketing og HR. Vi 
skal meget længere end blot at 
kunne referere til de 17 verdensmål 
og sige: det gør vi i forvejen. Vi vil 
opmuntre, gerne på et forretnings-
mæssigt grundlag, til at komme til et 
handlingsniveau, hvor virksomheden 
arbejder med bæredygtighed på en 
sådan måde, at de bruger det na-

turligt og aktivt til at forbedre deres 
virksomhedsdrift og indtjening.“

Udbytte med hjem
I år er det 6. 
gang, Made By 
Djursland gen-
nemføres. Fra 
starten har det 
været vigtigt for 
initiativtagerne, 
der tæller Busi-
ness Djursland, 
Viden Djurs, de 
to Djursland-
kommuner og 
Mercatus, at ind-

holdet af konferencen er håndgribe-
ligt for deltagerne, der hver gang har 
taget konkrete redskaber med hjem, 
som de kunne anvende i udviklingen 
af deres virksomhed. Det bliver også 
tilfældet i år, garanterer direktøren.

FN’s verdensmål
De 17 mål kan godt virke rigeligt 
luftige. Men den erfarne Steen 
Hildebrandt, der er Ph.D. og professor 
emeritus på Aarhus Universitet og ad-
jungeret professor på CBS og Aalborg 
Universitet, kan noget helt særligt 
med ord. Derfor 
er der næsten ga-
ranti for nærvæ-
rende og relevant 
udbytte, når han 
som den første 
oplægsholder går 
på talerstolen for 
at sætte verdens-
målene i helt lokalt perspektiv.

Økonomisk bundlinje
Dagens anden oplægsholder er Stef-
fen Max Høgh, der med en uddan-
nelse i pædagogik og positiv psyko-
logi i bagagen blev serieiværksætter 
og senest CSR-direktør i møbel-
koncernen Holmris B8. Han fordriver 
dog også tiden som debattør og 
bæredygtighedsekspert på TV2 Øst. 
Han har i mange år været optaget af, 

hvordan bæredygtighed kan forbedre 
den økonomiske bundlinje. I dag er 
det hans ambition, at han vil lære del-
tagerne, hvordan de arbejder seriøst 
med bæredygtighed. „For mig at se 
er der tre omåder, vi skal sætte ind 
på: Medarbejderne ønsker, at deres 
virksomhed skal gøre noget for bære-
dygtighed. Den skal tage ansvar. 
Kunderne har fået øjnene op for, at 
det er en konkurrenceparameter og 
dermed en differentieringsparameter. 
Det sidste område er bundlinjen. 
Vi skal sikre, at initiativerne slår 
igennem her. Det skal gennemsyre 
forretningen. Vi skal alle trives bedre 
og tjene flere penge.“

Konkret sparring
Efter de to oplæg bliver der panelde-
bat, hvor Steen og Steffen suppleres 
af Steen Møller (Friland og Grobund) 
og Elena Skytte (Den Grænseløse 
Festival). Næste program er målret-
tede workshops, forklarer Ole Svit. 
„Vi har inden den femte november 
gennemført en survey, så vi ved, hvad 
de deltagende virksomheder er opta-
get af, og vil på den måde sørge for 
at give virksomhederne relevant og 
meget konkret sparring på dagen.“

Du melder dig 
til en workshop 
ved tilmelding til 
arrangementet. 
Til slut kan du få 
mere network-
ning og spisning 
på Mosebrugs-
centret, hvor 

det hele foregår. Alt sker efter de 
på dagen gældende coronaregler, 
og Ole garanterer at arrangementet 
gennemføres under alle omstændig-
heder, så længe myndighedernes 
anbefalinger kan overholdes.

Hippierne overlever stadig på 
Djursland, men de har også løbende 
udviklet og tilpasset sig, med idea-
lismen i behold.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

På Djursland har hippiekulturen arbejdet med bæredygtighed i 50 år. I dag bør 

begrebet være en integreret del af enhver udviklingsorienteret virksomheds 

forretningsplan. Hvis din virksomhed ikke helt er der endnu, kommer du hjem med 

redskaberne til det, når du har deltaget på årets Made by Djursland.

Ph.D. og professor emeritus  
Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet

  DET SIDSTE OMRÅDE 

ER BUNDLINJEN. VI SKAL 

SIKRE, AT INITIATIVERNE 

SLÅR IGENNEM HER
Steffen Max Høgh

  VI VIL PÅ MADE 
BY DJURSLAND 
MEDVIRKE TIL AT SPEEDE 
DEN NØDVENDIGE 
FORANDRINGSPROCES 
OP, HENIMOD ØGET 
BÆREDYGTIGHED
Ole Svit
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Made By Djursland konferencen  
på Mosebrugscentret, 5/11 2020 fra kl. 14:

KONKRETE REDSKABER TIL AT  

INTEGRERE  
BÆREDYGTIGHED  

I DIN VIRKSOMHED

CSR-direktør Steffen Max Høgh, Holmriis B8
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OPFORDRING:

KOM MED MEDARBEJDERNES BEHOV FOR  

EFTERUDDANNELSE

Hotelchef Jess Kallesøe, Hotel Marina
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Medarbejderne bliver opkvalifice-
ret på relevante områder, mens 
virksomheden får lønrefusion. Nu 
udvikler Norddjurs Kommune mulig-
hederne, så du kan få mere fag-
specifikke kurser, der passer til det 
konkrete behov i 
din virksomhed.

Målrettet til 
turistbranchen
I Norddjurs 
fylder turisterne 
ret meget, også 
når det gælder 
arbejdspladser. Ulempen er, at de 
tager hjem igen efter sæsonen. 
Derfor bliver der normalt afskediget 
en del medarbejdere, når sæsonen 
går på held. Det er præcist her, den 
udvidede Norddjurs-model sætter 
ind, forklarer erhvervs- og arbejds-
markedschef Erik Holck Hansen. 
Virksomhederne vil som regel gerne 
fastholde medarbejderne året igen-
nem, men kan ikke finde pengene til 

det. Ved at lave målrettet efter-
uddannelse, kommer der penge 

i kassen, mens medarbejderne 
bruger tiden på noget for-

nuftigt, der kan løfte forret-
ningen. Kommunen kan 

hjælpe med at strikke 
en pakke sammen, 

det matcher behovet 
hos f.eks. butiks-

medarbejdere, 
tjenere, 
kokke, 

receptionister og rengørings-
medarbejdere.

„Vi kender ikke det konkrete 
behov, så derfor rækker vi nu ud 
og spørger lederne, hvor de mener 
behovet er. Måske er det sprog-

undervisning på 
f.eks. svensk, 
der skal til, nu 
hvor vi har fokus 
på at udvikle tu-
rismen til vores 
svenske naboer. 
Måske noget 
helt andet.“

Ring til virksomhedskonsulenterne
Chefkonsulent Linda Hansen op-
fordrer til at kontakte kommunens 
erhvervsafdeling eller virksomheds-
service for at få mere at vide om 
mulighederne for uddannelse og 
tilskud. „Vi kommer til et person-
ligt møde i virksomheden, hvor vi 
rådgiver omkring mulighederne, 
også i forhold til 
arbejdsfordeling 
samtidigt med 
videreuddan-
nelse. Styrken 
er, at vi vejleder 
på tværs af de 
muligheder, der 
er indenfor lov-
givningens ram-
mer, og tilbyder 
at få screened 
de enkelte medarbejdere, så et ud-
dannelsesforløb rammer plet.“

Kurserne afvikles fleksibelt, så 
det passer i hverdagen. „Hvis der 
kommer ordrer, kan vi udsætte et 
kursusforløb helt frem til dagen før 
afviklingen.“

Hun oplyser, at der ved redak-
tionens slutning allerede er gen-
nemført 24 screeningsforløb med 

personer, som nu starter et ud-
dannelsesforløb. Der er allerede 
dialog med 16 virksomheder, 
som i alt repræsenterer flere 
hundrede medarbejdere. 
Konsulenterne ringer lige nu til 

mere end 70 hoteller og restauran-
ter i kommunen for at stille hjælp til 
rådighed i den nye ramme de er i.

Hotellet forventer udbytte
Jess Kallesøe, der er hotelchef 
på Hotel Marina, ser positivt på 
mulighederne for fastholdelse: „Det 
lyder rigtig spændende, at mine 
medarbejdere kan blive klogere hen 
over vinteren, hvor vi traditionelt har 
lavsæson. Jeg mener, vi kan få stort 
udbytte af ordningerne, så vi både 
kan fastholde vores uddannede 
tjenere, kokke og receptionister og 
samtidig gøre dem endnu bedre til 
at udføre deres arbejde. Det tiltaler 
mig også, at kursusforløbene kan til-
rettelægges så fleksibelt, så de kan 
passe ind i vores til tider ret hektiske 
hverdag.

Vi har rigtig travlt lige nu, selvom 
der er kommet nogle afbud efter de 
seneste coronarestriktioner. Så jeg 
forventer først, at vi kan benytte os 

af Norddjurs-
modellens nye 
muligheder for 
efteruddannelse 
efter nytår.“

Kurserne 
skræddersys
Kommunen 
samarbejder 
med bl.a. Viden 
Djurs og AOF 

Center Midt omkring den praktiske 
sammensætning og afvikling af 
kurserne. De hjælper med vejled-
ning i at tilrettelægge undervisnings-
forløbene, så det kan fungere i virk-
somhedens dagligdag og samtidig 
passe til mulighederne i forhold til 
holdstørrelser. Men alle brancher 
er velkomne til at benytte sig af de 
nye muligheder, pointerer Erik Holck 
Hansen. „I Norddjurs er der ingen 
virksomheder, der er alene hjemme. 
Vi er der til at hjælpe dem med at 
finde en løsning.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Nu kommer der nye muligheder i „Norddjurs-modellen“, så du 

kan få økonomisk hjælp til at fastholde medarbejdere, selvom 

ordremængden måske ikke helt er til det.

  VI KENDER IKKE DET 

KONKRETE BEHOV, SÅ 

DERFOR RÆKKER VI NU UD 

OG SPØRGER LEDERNE
Erik Holck Hansen

  VI KAN BÅDE FAST-

HOLDE VORES UDDAN-

NEDE TJENERE, KOKKE 

OG RECEPTIONISTER OG 

 SAMTIDIG GØRE DEM 

ENDNU BEDRE
Jess Kallesøe
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Hun lister ind i Helfigers bås. Han ligger roligt og sover, 
men er klar til at stå op, da han ser Mette. Den 650 kilo 
tunge og 170 meter høje vallak kommer på benene, 
og han har trætte øjne og spåner i hele hovedet. De 
går sammen over på banen og 
tænder lyset. Så er de begge 
klar til en ridetur, inden Met-
tes dag fyldes med møder og 
paragraffer.

„Så rider vi stille og roligt i 
tre kvarter. Vi er næsten altid 
helt alene på det tidspunkt. Så 
skynder jeg mig hjem og i bad, 
inden jeg tager på arbejde.“

Rundede de 40
Helfiger er en 11 år gammel dansk varmblodshest, der 
har stået opstaldet i Djurslands Rideklub, siden Mette 
købte ham for to år siden.

„Jeg har haft en periode, hvor jeg kun red lidt på min 
islandske hest, mens mine børn var små, men jeg har 
altid sagt, at når jeg fyldte 40, så skulle jeg købe en 
hest og ride dressur igen,“ forklarer Mette.

Så det gjorde hun. I dag er hun forbi stalden stort set 
hver eneste dag. Her træder hun ind og finder en ro, 
som hun ikke kan finde andre steder.

„Hesten kræver 100% nærvær. Det nytter ikke 
noget, at jeg kommer ind og ikke er tilstede, det kan 
han mærke. Så hvis jeg er max 
stresset, går eller kører jeg en 
tur, inden jeg træder ind i stal-
den. Jeg skal gå 100% ind i mig 
selv, ellers kan Helfiger mærke 
det,“ forklarer Mette passione-
ret og fortsætter: „Samtidig er 
det hård træning for hele krop-
pen. Jeg rider fem gange om 
ugen, har undervisning med berider Helga Wichmann 
Jóhannesson, som gerne møder tidligt for at undervise 
mig, én gang om ugen, plus træning i fitnesscentret 
ved siden af for at holde mig i god form. Det kræver 
det, når jeg rider dressur, hvor muskler og holdning skal 
være i orden,“ siger hun.

En pony i familien
Da Mette satte sig op på en hest første gang, var hun 
kun fem år gammel. Ingen i hendes familie interes-
serede sig for heste, men det var en barnedrøm for 

Mette, der gik i opfyldelse. Hun fik sin første hest 
i konfirmationsgave.

„I dag rider begge mine børn – min dreng Jens 
Otto på ti og min datter Ida-Marie på ni. De har selv-

følgelig været med mig nede 
i stalden mange gange, så 
de er vokset op med heste,“ 
forklarer hun.

Både Mette og 
børnene går 
til stævner 
mange 
weeken-
der året 
rundt.

„De har næsten lige fået en 
pony, som de rider på, og så 
tager vi til stævner sammen. 
Det er en sport, der samler os 
som familie,“ siger hun.

Effektive mennesker
Mette har en travl hverdag som 
medejer af Lindhardt Steffensen 
Advokater i Grenaa og Lystrup, 
sammen med sin mand Jørgen.

„Mange spørger, hvordan vi har 
tid til alt det, og der er da meget 

logistik 
hjemme hos 
os, der skal gå 
op, men vi er 
meget effektive 
mennesker, 
der finder tid til 
det hele.“

Hun elsker at 
ride, også selvom det tager meget tid 
hver dag hele året rundt.

„Hvis jeg ikke brugte tid på at ride, 
så tror jeg bare, at jeg ville arbejde 
noget mere, så det stopper mig ikke, 
selvom det er en tidskrævende sport,“ 
slutter hun.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

  HESTEN KRÆVER 100% 

NÆRVÆR. DET NYTTER IKKE 

NOGET, AT JEG KOMMER IND OG 

IKKE ER TILSTEDE, DET KAN HAN 

MÆRKE

  HVIS JEG IKKE BRUGTE TID 

PÅ AT RIDE, SÅ TROR JEG BARE, 

AT JEG VILLE ARBEJDE NOGET 

MERE, SÅ DET STOPPER MIG IKKE

METTE VÆKKER HESTEN  
INDEN ARBEJDSDAGEN BEGYNDER

Når 42-årige Mette Haase Lindhardts vækkeur ringer klokken fem 

om morgenen, kører hun ned til sin hest Helfiger på Djurslands 

Rideklub. Her rider hun en tur, hvorefter hun er klar til en travl 

arbejdsdag i sin virksomhed Lindhardt Steffensen Advokater.
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METTE VÆKKER HESTEN  
INDEN ARBEJDSDAGEN BEGYNDER

Medejer Mette Haase Lindhardt, Lindhardt Steffensen Advokater



FÅ GRATIS dit eget eksemplar af

direkte i din indbakke 
på udgivelsesdagen

TILMELD DIG HER:

www.erhvervdjursland.dk

Erhverv Djursland udkommer 11 gange årligt

https://www.erhvervdjursland.dk/#mail
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Skal holde varmen på nye måder
SYDDJURS  Hvis alle oliefyr i Syddjurs Kom-
mune blev skiftet ud med en varmepumpe, 
ville det lette kommunens klimaaftryk med 14 
tons CO2 om året. Derfor vil kommunen gerne 
facilitere, at borgerne organiserer sig ligesom i 
andelsselskabet bag Nærvarmeværket, der er 
et kollektivt andelsselskab med små decentrale 
‚varmeværker‘, der stilles op hos den enkelte. De 
har i dag knap 200 husstande tilknyttet, primært 
på Djursland. De har alle betalt et engangsbeløb, 
ligesom man gør, når man bliver tilsluttet fjern-
varme. Beløbet svarer til det, som varmepumpen 
koster. Herefter betaler de et fast årligt bidrag, 
der dækker al fremtidig service, reparationer og 
udskiftning af udstyr. Det er kun el-forbruget, der 
varierer.

„Vi har en vision om at producere mere vedva-
rende energi lokalt. Hvis vi så samtidig kan få 
de resterende private oliefyr over på varmepum-
per, så er vi allerede langt på vejen om at indfri 
regeringens mål om at reducere CO2 udlednin-
gen med 70 pct. inden 2030,“ siger Kim Lykke 
Jensen, der er formand for Syddjurs Kommunes 
udvalg for natur, teknik og miljø.

Erhvervsledere vil skaffe småjobs
NORDDJURS  En ny Task Force – Code of Care 
Norddjurs sætter fokus på virksomheders sociale 
ansvar og arbejder for at inkludere mennesker 
uden beskæftigelse i job, hvor de arbejder nogle 
få timer om ugen. Baggrunden er, at Norddjurs 
har omkring 500 ledige, der står uden for ar-
bejdsmarkedet på grund af sociale, fysiske eller 
psykiske udfordringer.

„Jeg forventer mig meget af Code of Care Nord-
djurs, og jeg håber, at de garvede erhvervsledere 
kan hjælpe med, at flere virksomheder får blik 
for, at et job på 5-10 timer også er et rigtigt job. 
Virksomhederne har masser af små opgaver, 
og vi har ledige, som har brug for en chance på 
arbejdsmarkedet. Vi glæder os over de resultater, 
der allerede er opnået og det udviste engage-
ment, der bidrager lokalt,” udtaler borgmester 
Jan Petersen. 

Ny hjemmeside for grundsalg 
SYDDJURS  Syddjurs Kommune oplever stor 
interesse for byggegrunde og har derfor lanceret 
en ny hjemmeside for grundsalg til både private 
og erhverv. 

„Jeg er både stolt og glad over at vores bygge-
grunde sælger rigtig godt i øjeblikket. Det er både 
positivt for kommunen som helhed og for vores 
byer, der oplever vækst og udvikling. Baggrunden 
for efterspørgslen er jo at Syddjurs er godt sted 
at bo. Vi har fortsat relativt lave priser i velfun-
gerende lokalsamfund og man er tæt på både 
Aarhus og naturen langs vandet og i Mols Bjerge. 
Vi er derfor i gang med at lave yderligere udstyk-
ninger for at efterkomme behovet, samtidig med 
at vi også bygger daginstitutioner og planlægger 
en ny skole i Hornslet, hvor der er stor efterspørg-
sel,“ udtaler borgmester Ole Bollesen.

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099 · M: 2968 7090 · www.spabiler.dk

E.Møllers Auto ApS

SÅ LÆNGE LAGER HAVES
NORMALPRIS 5.995

  Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa 
Tlf. 86 32 65 66  www.emollersauto.dk

MØD OS PÅ
E.Møllers Auto ApS
Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66
Salg og udlejning af Brenderup trailere

TILBUD

https://www.spabiler.dk/
https://www.emollersauto.dk


Djursland
Turistguide

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

Det er NU du skal sikre dig plads i

Guiden er den eneste samlede turistguide for 
Djursland. Den udgives i samlet 75.000 eksem-
plarer 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 pro-
duceres også i en digital udgave, der findes på 
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på 
alle annoncer. 

Guiden er gratis og distribueres løbende 
effektivt på udvalgte steder på Djursland, 
ligesom den udleveres med nøglerne hos nogle 
feriehusudlejere.
 
Djursland Turistguide udgives af  Mercatus A/S

»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

https://www.djurslandturistguide.dk
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.

Juli
2019

Maj
2020

Juni
2020

Juli
2020

0

1

2

3

4

5

6

 665 863 788 705
 538 902 865 764

2

3

4

5

Antal erklærede konkurser 

Kilde: Danmarks Statistik 

Kilde: Danmarks Statistik 

August
2019

Juni
2020

Juli
2020

August
2020

0

100

200

300

400

500

Antal

0

100

200

300

400

500

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 3,5% -12,4%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 9,7% 9,0%
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

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.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
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Område Boligtype Ændring måned Ændring år
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Syddjurs Villa/Rækkehuse -8,2% -4,3%
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Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

Syddjurs Kommune

Anne Mette Have Rasmussen 
(46) er tiltrådt som chef for 
Social og Familie i Syddjurs 
Kommune. Hun er uddan-
net Cand. Merc. I Strategi, 
Organisation og Ledelse fra 
CBS og kommer fra en stilling 
som leder af AUA (arbejde, 
undervisning og aktivitet) - 
Handicap, Psykiatri og Socialt 
Udsatte i Horsens Kommune, 
hvor hun er driftsleder for 

fem afdelingsledere og 150 
medarbejdere.
„Jeg er både stolt og glad 
over at kunne byde Anne 
Mette Have Rasmussen 
velkommen som ny chef for 
Social og Familie og som nyt 
medlem af vores koncern-
ledelse. Hun kan fremvise 
flotte resultater fra Horsens 
Kommune og har både indsigt 
i håndtering af myndigheds-
opgaven, strategisk udvikling 
af tilbud til glæde for bor-
gerne, implementering af ny 
teknologi og økonomistyring,“ 
udtaler kommunaldirektør 
Poul Møller.

Euromaster Grenaa
Daglig leder af Euromaster 
Grenaa Christian Gøttsche er 
valgt som årets leder blandt 
landets 35 Euromaster centre.

Rema 1000 Rønde
Daniel Petersen (32) er startet 
som købmand i den nye 
Rema 1000 i Rønde. Han er 
uddannet i kæden og har tid-
ligere været Rema-købmand 
i både Hobro og Risskov. Han 
forventer at butikken vil få en 
årsomsætning i omegnen af 
50 mio. kr.

RealMæglerne Auning
Claus Laursen har åbnet 
ejendomsmæglerbutikken 
RealMæglerne på Centervej 
i Auning. Han kommer fra 
en stilling som selvstændig 
mægler i BoligOne, og har 
tidligere arbejdet hos John 
Frandsen og Nybolig.

Ny bestyrelse i Erhverv Grenaa

På den årlige generalforsamling i Erhverv 
Grenaa, blev der valgt ny bestyrelse, der 
efterfølgende har konstitueret sig. Kulturhus-
leder Jesper Jul, Pavillonen modtog genvalg 
og advokat Mette Lindhardt, Lindhardt Stef-
fensen Advokatpartnerselskab, production 
manager Kim Egsmark Hovesen, Terma A/S 
og kreativ chef Jens Nikolajsen, Mercatus A/S 
blev nyvalgt til bestyrelsen, der samtidig sagde 
farvel til tidligere formand Johnny Kjærgaard, 
næstformand advokat Ole Husum, Zacher 
Advokater og sekretær Dennis Friis Thaagaard. 
På vegne af foreningen sagde Jesper Jul: „En 
særlig tak til jer alle tre for jeres meget store 

arbejde for foreningen. Det har været udvik-
lende og inspirerende at være i bestyrelse med 
jer, og jeg ser frem til fortsat at mødes med jer 
til medlemsmøderne.“

Den nye bestyrelse består af Advokat Mette 
Lindhardt, Lindhardt Steffensen Advokat-
partnerselskab (formand), direktør Frederik 
Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S (næst-
formand), CFO Kirsten Schmidt, Grenaa Havn 
A/S (kasserer), kreativ chef Jens Nikolajsen, 
Mercatus A/S (sekretær), production manager 
Kim Egsmark Hovesen, Terma A/S, direktør 
Jørgen Due Jensen, Due Jensen Management 
og kulturhusleder Jesper Jul, Pavillonen. 

Djursland
Turistguide

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

Det er NU du skal sikre dig plads i

Guiden er den eneste samlede turistguide for 
Djursland. Den udgives i samlet 75.000 eksem-
plarer 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 pro-
duceres også i en digital udgave, der findes på 
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på 
alle annoncer. 

Guiden er gratis og distribueres løbende 
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Malt fabr ikken   ●   Bæredygt ighedens Hus  ●   Ree Park Safar i   ●   DS Smith   ●   Excel lent  Systems 
Nordisk Tang   ●   Kalø Økologisk Landbrugsskole   ●   Kattegatcentret   ●   Small Planet   ●   Grobund 
Landsbyfælleskabet Østdjurs   ●   MiN Landsbyklynge   ●   Trustrup-Lyngby Varmeværk   ●   Det Fælles Bedste  ●   Café Grenaa

‘starten på en folkelig, identitetsskabende bevægelse,  
der medvirker til at skabe et attraktivt og dynamisk Djursland,  

hvor bæredygtighed og grøn omstilling er bærende elementer’

Vi ønsker at engagere og understøtte 
borgere med grønne og bæredyg-
tige idéer til at folde sig ud som 
innovative projekter og virksom-
heder, til gavn for både den lokale  
erhvervsudvikling og beskæftigelse 
på Djursland.  
 
Vi ønsker at synliggøre og fremhæve 
nuværende og igangsatte Bæredy-
gtige og Grønne virksomheder og 
projekter, sådan at de kan være 
rollemodeller for idérige borgere og 
kommende iværksættere og projek-
tmagere.  
 
Igennem Bæredygtighedsugen og 
en Bæredygtighedsevent bringer vi 
disse 2 målgrupper sammen i en 
planlagt og faciliteret Innovation-
sproces. Dette vil være med til at  
accelerere den Grønne omstilling og 
Bæredygtige udvikling i landdistrik-
terne, og vil igangsætte en folkelig 
bevægelse og kultur, hvor Bæredy-
gtighed og Innovation kan være de 
drivende og samlende kræfter på 
Djursland.

Kloden står på usikker grund. Vi 
har vidst det længe, men vi har 
ikke formået at handle nok på det. 
Verden oplever naturkatastrofer og 
markant anderledes vejrforhold.

Vi lever i en tid, hvor stadig flere 
bliver stressede og mange føler sig 
ensomme. En ny tid er over os, men 
indtil nu har vi haft svært ved for 
alvor at relatere til klodens alvorlige 
signaler og i tilstrækkelig grad æn-
dre vores adfærd.  
Coronakrisen har understreget 
verdens skrøbelighed, og givet os 
et helt nyt perspektiv på vores liv og 
vores verden.

Måske er krisen det “wake up call” 
vi har brug for. Vi ser nu, at folk og 
virksomheder ændrer indgroede 
vaner og finder på nye innovative 
løsninger i måderne at drive virk-
somhed, arbejde, kommunikere og 
leve på.

Bæredygtighedsugen er uge i 44, 
hvor vi har værter spredt rundt på 
Djursland. Der er her tilrettelagt et  
program for deltagerne i Bæredyg-
tighedsugen, som her kan deltage 
med deres egne idéer eller blot se 
og høre om den Bæredygtige Værts 
erfaringer. Der vil være  mulighed for, 
dels at vidensdele med Bæredyg-
tigheds Værten og andre deltagere, 
dels at få idéer faciliteret igennem en 
tilrettelagt Innovationsproces af  
Innovationsagenten. 

Der afsluttes med et fælles Bæredy-
gtighedsevent den 5. november 
2020. Her vil alle Værter og delta-
gende iværksættere/projektmagere 
blive inviteret til et fælles arrange-
ment, hvor erfaringer deles og formi-
dles. Der vil også her gives mulighed 
for fælles refleksion over formen og 
udbyttet. Her vil også være indlæg  
fra 1-2 eksterne Bæredygtighedsek-
sperter.

Vision Forandring er nødvendig Bæredygtighedsugen

l æ s  m E r E  på  w w w. C H A N G E - D j u r s l A N D . D k

Change Djurs land er  skabt og projekt ledet  af 

Bus ines s  Djur s land  
med støtte f ra Landdistr iktspul jen og i  samarbejde med vores netværkspartnere:

https://www.change-djursland.dk
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Grenaa Hydraulik A/S
Med titlen Growth of the Year 
er Grenaa Hydraulik A/S ble-
vet udnævnt som den Parker 
forhandler i Danmark, der 
har haft den største omsæt-
ningsvækst i de seneste 12 
måneder. Virksomheden om-
fatter også Aarhus Hydraulik i 
Risskov.

Ebeltoft Optik
Optiker Ann Christensen og 
ægtefællen Torben har over-
draget Ebeltoft Optik i Adel-
gade til Claus Honoré (55) og 
Ulrik Thrane (48). I forbindelse 
med salget bliver forretningen 
til en Thiele butik, som de to i 
forvejen driver 11 af i Midt- og 
Nordjylland. Optiker Marlene 
Ernø Bakom (30) er ansat som 
daglig leder.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41677767 Djurs Consult ApS ......................................... 15.09.2020
41619783 Avifauna Grenaa ApS ....................................26.08.2020
41592583 Cab DK 01 ApS .............................................. 17.08.2020
41657693 Executive Ground Transport Denmark ApS .08.09.2020
41653701 Mosevej 11A ApS .......................................... 07.09.2020
41653590 Marienhoffvej 19B ApS................................. 07.09.2020
41645334 Mesballe AutoCenter ApS ............................03.09.2020
41639792 Executive Ground Transport ApS .................02.09.2020
41632356 Købmanden i Balle ApS ................................ 31.08.2020
41622040 KAPAUU Aps ................................................. 27.08.2020
41612770 Tømrerfirmaet NS Akustik ApS ....................24.08.2020
41611596 Rostved ApS .................................................24.08.2020
41609605 UPSTRAW ApS .............................................24.08.2020
41602791 nordic extraction ApS ....................................20.08.2020

41595523 Union Square ApS .........................................18.08.2020
41594411 Westerworld Innovations ApS ......................18.08.2020
41581611 Tømrer & Bådebygger J. Rasmussen ApS. .. 12.08.2020
41575220 SB Stål Design ApS ....................................... 11.08.2020

Selskabsændringer
39245434 Kons. Skand. ApS ...............................................08.09.2020 0)
38767283 ERDrone IVS .......................................................02.09.2020 3)
37384615 Lapin Travel Grenå ApS ...................................... 27.08.2020 2)
39934884 Jobs To Go IVS ...................................................25.08.2020 0)
36407336 EVOLVERE ApS..................................................25.08.2020 4)
37806528 Game Over ApS .................................................25.08.2020 4)
33080913 Anpartsselskabet af den 19/9 2018 ...................25.08.2020 4)
38149148 xyzHosting IVS ................................................... 17.08.2020 3)

39895307 The clean food company ApS ............................10.08.2020 2)
39386925 Emilieys ApS.......................................................10.08.2020 3)
39185547 Limegården Mark ApS .......................................16.09.2020 3)
27608124 DJURS GOLF ApS .............................................02.09.2020 4)
27973590 SCAN-AIR ApS  ..................................................02.09.2020 4)
21009288 MØLLER EJENDOMME KOLIND ApS .............26.08.2020 3)
38278983 Jons El Eftf. A/S  ................................................25.08.2020 4)
25632516 BAQUP SUPPLY & SERVICES ApS  ..................25.08.2020 4)
26747198 RØNDE BUD TRANSPORT ApS  ......................25.08.2020 4)
30608267 SHEET ApS  ........................................................25.08.2020 4)
40065784 JUCAVA ApS ......................................................24.08.2020 3)
40479554 Pinpoint Biomechanics ApS ...............................12.08.2020 2)
32358101 Selskabet af 22. februar 2019 ApS ....................10.08.2020 3)
40352066 Byg og glad ivs ...................................................10.08.2020 2)
0)  Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

Virtuels Businessnetværk
Kompetenceudvikling, overblik og udbud
7. oktober 2020 kl. 8.00–9.00.
Det er Norddjurs Kommune, der står bag det virtuelle busines-
snetværk (VBN). Her afholdes en række virtuelle morgenmøder 
under forskellige overskrifter. Det er gratis at deltage i møderne.
Arr./info: Business Djursland, kontakt@businessdjursland.dk

Detailhandel - Akademi, Syddjurs
19. oktober 2020 kl. 08:00-15:00, Maltfabrikken, Maltvej 4-12, 
8400 Ebeltoft.
Start på forløb på fire mandage i træk. Skab ny forretning – det 
strategiske arbejde med kundens indkøbsoplevelse i centrum. 
Unikt uddannelsesforløb, hvor du som ejerleder/butiksansvarlig 
udarbejder en strategisk forretningsplan, som sikrer at I kan 
eksekvere til handling.
Arr./info: Business Djursland/Dania Erhverv, anly@eadania.dk / 
6195 3528

Detailhandel - Akademi, Norddjurs
21. oktober 2020 kl. 08:00-15:00, Bæredygtighedens Hus, Havne-
centervej 1, 8500 Grenaa. 
Start på forløb på fire onsdage i træk. Skab ny forretning – det 
strategiske arbejde med kundens indkøbsoplevelse i centrum. 
Unikt uddannelsesforløb, hvor du som ejerleder/butiksansvarlig 
udarbejder en strategisk forretningsplan, som sikrer at I kan 
eksekvere til handling.
Arr./info: Business Djursland/Dania Erhverv, anly@eadania.dk / 
6195 3528

Bæredygtighedsuge
Uge 44, 26.-30. oktober 2020, Djursland
Bæredygtighedsuge, med bæredygtighedsværter og arrange-
menter spredt rundt på Djursland. Bæredygtighedsværterne er 
virksomheder, lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner, som har 
særlig erfaring med at arbejde med bæredygtighed.
Arr./info.: Business Djursland. www.change-djursland.dk

Erhverv Grenaa medlemsmøde
29. oktober 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–huset Pavillonen, Kær-
vej 11, 8500 Grenaa. 
»Vi er stolte af Danmarks bedste og billigste infrastruktur«. Palle 
Mikkelsen (dir., Aqua Djurs), Søren Gertsen (dir., Grenaa Varme-
værk), og Morten Therkildsen (dir., Reno Djurs)
Arr./Tilm.: www.erhvervGrenaa.dk – Mulighed for gæstedelta-
gelse. 

Virtuels Businessnetværk
Digital omstilling, tilskudsmuligheder og anbefalinger
4. november 2020 kl. 8.00–9.00.
Det er Norddjurs Kommune, der står bag det virtuelle busines-
snetværk (VBN). Her afholdes en række virtuelle morge
Online, onsdag den 4. november, 08:00 – 09:00
Arr./info: Business Djursland, kontakt@businessdjursland.dk

Made By Djursland 2020
5. november 2020, kl. 14:00, Stenvad Mosebrugscenter, Sten-
dyssevej 14, 8586 Ørum. Tema: Bæredygtighed. Årets store 
erhvervsevent på Djursland afholdes for 6. gang. Reserver dagen 
– Program følger.

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

Hvor bæredygtig er din virksomhed?

Bæredygtighedsundersøgelse på Djursland

Business Djursland er optaget af, hvor-
dan vi kan være med til at skabe konkrete 
handlinger på Bæredygtighedsområdet. 
Vi skal længere end blot at tale om de 17 
verdensmål!
Lige nu er vi i gang med at planlægge årets 
Made By Djursland, hvor temaet er bære-
dygtighed.
Her vil vi gerne kunne give vores virksom-
heder mulighed for både at høre om og 
arbejde med relevante områder indenfor 
bæredygtighed, som er direkte relateret til 
virksomhedens drift og udvikling.
For at kunne gøre dette, vil vi bede jer om 
at besvare denne survey: 

https://www.survey-xact.dk/
LinkCollector?key=AQTLJVANSK12

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

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

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=AQTLJVANSK12
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=AQTLJVANSK12
http://www.grenaahydraulik.dk
https://www.u-sinding.dk
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• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Lovpligtig eftersyn af materiel

 

DEN MODERNE LANDSBYSMED

• Diagnoseudstyr til fejlsøgning 

   og udlæsning af fejlkoder

 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                

    slanger på stedet

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 miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. www.mfnorddjurs.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

Hvad tæller 
for dig?

https://www.kattegatteknik.dk
https://www.mfnorddjurs.dk
https://www.bpelectric.dk
https://www.rjakobsen.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
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Alle data er indhentet i perioden 
06.08.2020-20.09.2020
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/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse 

ADVOKATANPARTSSELSKABET 
KALØ ADVOKATERNE*
Hovedgaden 48A st 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (3,0)
Resultat før skat 0,3 (-0,5)
Egenkapital -0,1 (-0,4)
Antal ansatte 4

ALU-COMP A/S
Rolshøjvej 19 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 5,2 (6,4)
Resultat før skat 2,9 (3,9)
Egenkapital 1,7 (2,0)
Antal ansatte 22

KOED TØMRER- OG 
BYGGEFORRETNING APS*
Tornhøjvej 7 st 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 0,1 (-0,6)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 23

M. NIELSEN OG SØNNER 
MASKINFORRETNING APS
Bredgade 38 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 0,5 (1,1)
Resultat før skat -4,6 (-0,2)
Egenkapital -1,3 (3,3)
Antal ansatte 5

MEYLAND TØMRER APS*
Storegade 73 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 2

MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA 
J. KVIST APS*
Martin Hansens Vej 15 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,1 (2,9)
Resultat før skat 0,1 (-0,6)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 13

POLYFA CONSULTANTS A/S
Østergårdsparken 21 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2020 
Bruttofortjeneste 11,9 (4,0)
Resultat før skat 6,6 (0,6)
Egenkapital 8,9 (4,2)
Antal ansatte 4

RUSO-TECH SMEDE & 
INDUSTRI APS*
Sommerlyst 39 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2020 
Bruttofortjeneste 2,2 (3,5)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 6

SHELL RYOMGAARD APS*
Nimtoftevej 2 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 3

De sidste fire år har Grenaa 
Motorfabrik realiseret en stabil 
bruttofortjeneste i omegnen 
af 20 mio. kr. og et tilhørende 
resultat før skat på ca. 5 
mio. kr. med en rimelig fast 
medarbejderstab på omkring 
30 medarbejdere. Hurtighed 
og fleksibilitet er nøgleor-
dene, forklarer ejerleder Ebbe 
Sørensen.

75% er gearkassereparationer
Grenaa Mortorfabrik har i en 
lang årrække holdt sig til tre 
forretningsområder, marine, 
industri og vind. „Arbejde på 
gearkasser for alle tre mål-
grupper fylder omkring 3/4 af 
vores omsætning. Vi har også 
stadig en del opgaver, der er 
motorrelaterede. Her arbejder 
vi bl.a. med maskinfremstil-
ling og med komponenter til 
maskiner. Vind er sæsonbe-
stemt, hen over året. Hvis det 
ikke blæser så meget, er der 
ikke så mange gear, der går i 
stykker. Her er det en fordel, 
at vi så kan bruge kræfterne på 
de andre områder, som er ret 
stabile. Vi har i dag temmelig 
mange faste, mellemstore 
kunder over det meste af 
Europa, hvor vi tidligere har 
haft flere projektorienterede 
opgaver, som kunne være 
mere kritiske, hvis de f.eks. 
blev udsat et års tid.“

Teknologi, vi har forstand på
Der er fuldt fokus på kernefor-
retningen for Ebbe. „Vi holder 

os til teknologi, vi har forstand 
på, for det handler altid om 
hurtighed og fleksibilitet for 
kunderne. Vi har en organisa-
tion, der er parat til at gribe 
opgaverne, når de er der. Til at 
prioritere og ofte også omprio-
ritere opgaverne. Maskinerne 
hos kunderne er for dyre 
til, at de må stå stille. Vi har 
fokus på, at de får noget, der 
duer, på en fleksibel og hurtig 
måde.“
De fleste af virksomhedens 
opgaver løses på fabrikken, 
men der er også en del, der 
foregår på skibe og i vindmøl-
ler. „Vores folk vil faktisk hel-
lere op i en vindmølle på 100 
meter end en på 50, for der er 
elevator i de høje,“ forklarer 
han med et smil.

Ikke meget større
Corona har ikke givet fabrikken 
de store udfordringer, forkla-
rer Ebbe. „Vi har været nødt 
til at bokse rundt med et par 
enkelte marinekunder, fordi 
vi kunne ikke rejse af sted til 
dem. Men det har ikke betydet 
nedgang i omsætningen. Vi 
satser på at arbejde videre 
med de områder, vi har. Vi 
ønsker ikke at være meget 
større. Vi kender alle sam-
men hinandens kompetencer 
inden for de enkelte felter. Så 
jeg forventer en fortsat stabil 
udvikling af virksomheden,“ 
slutter han.

Ejerleder Ebbe Sørensen,A/S Grenaa Motorfabrik

A/S GRENAA MOTORFABRIK
Søndre Kajgade 3, 
8500 Grenaa

Regnskabsafslutning  30-4-2020

Bruttofortjeneste 20,6 (19,5)

Resultat før skat 4,9 (4,9)

Egenkapital 11,3 (10,9)

Antal ansatte 28
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Solid og stabil indtjening på 
gearkassereparationer
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SKANDINAVISK DYREPARK A/S
Nødagervej 67B 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,8)
Resultat før skat -0,4 (-0,4)
Egenkapital 4,3 (4,6)
Antal ansatte 7

URTEGAARDEN APS
Aldershvilevej 1 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-3-2020 
Bruttofortjeneste 7,6 (7,4)
Resultat før skat 3,6 (3,7)
Egenkapital 5,8 (5,5)
Antal ansatte 11

WERNERFELT A/S
Energivej 10 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,5 (6,6)
Resultat før skat -0,9 (1,8)
Egenkapital 8,2 (10,0)
Antal ansatte 7



ERHVERV
At være RELATIONSSKABENDE er et af fire erklærede mål i vores 
erhvervsafdeling. Det betyder ikke alene, at du og din erhvervsrådgiver får et 
fortroligt og professionelt forhold baseret på dialog, indsigt og handling, men 
også at vi aktivt kan hjælpe med at etablere relationer og netværk mellem dig 
og andre af vores erhvervskunder, hvor faglige og personlige match kan bidrage 
til gensidig positiv udvikling. 

Læs mere om vores SPARERHVERV koncept på www.spardjurs.dk og se videoen 
med Tonny Nielsen, hvor han blandt andet fortæller, hvorfor han skiftede 
pengeinstitut og om sine erfaringer med vores samarbejde.

Eller ring til erhvervsdirektør Peter Due, tlf. 87 86 73 21

– og husk, det er gratis at skifte til os.

Det har rigtig meget med 
mennesker at gøre. 

Vi ønskede en lokal bank, hvor 
der er nærhed, tæthed og dialog.

Ejerleder Tonny Nielsen
Food Diagnostics ApS

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

https://www.spardjurs.dk

