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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.
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Han havde svært ved at sidde stille på skolebænken i folkeskolen. Den
23-årige medejer af Friskfisken i Grenaa Nikolaj Lunding har her fundet et
sted, hvor han kan bruge den energi nyttigt, for her er der run på, særligt i
sommermånederne.
„Jeg var ikke god til at gå i skole,“
Personlighed fremfor alder
siger Nikolaj Lunding og fortsætI dag er Nikolaj 23 og ser kun sin
ter: „Så da de tidligere ejere af
unge alder som en fordel som selvFriskfisken spurgte, om jeg og
stændig.
min kollega ville overtage stedet,
„Som ung leder kan jeg holde til
sagde vi ja med det samme. Det
at arbejde mere, og jeg har mere
var et kæmpe
energi. Jeg
skulderklap, at
JEG TROR LIGE DE NÅR er god til at få
de troede på
tingene gjort og
AT TÆNKE, AT JEG IKKE
mig.“
arbejde rigtig
Skulderklap
mange timer,
HAR STYR PÅ DET, NÅR JEG men det var
havde han ikke
fået mange af i
ER SÅ UNG, MEN DE SIGER selvfølgelig
folkeskolen.
lidt underligt i
„Jeg kan
IKKE NOGET
starten at skulle
nemlig ikke
lede over andre,
sidde stille, men her kan jeg
der var over 50. Det skulle jeg lige
knokle og bruge min energi. Det
vende mig til, mere end de skulle,
var i december 2015, hvor jeg lige
tror jeg.“
var fyldt 18 år, at jeg blev selvDen yngste på teamet er 14, den
stændig.“
ældste er 55.
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Unge ledere

„Hende på 55 har selv været
selvstændig, så jeg forsøger at gøre
brug af den erfaring, hun har. Hvis
jeg selv skal ansætte en, så vil jeg
vægte personlighed højere end
alder,“ siger han.
Den eneste modstand, Nikolaj har
mødt, er folk, der lige rynker på næsen, når de møder ham første gang.
„Jeg tror lige de når at tænke, at
jeg ikke har styr på det, når jeg er så
ung, men de siger ikke noget.“
Vi komplimenterer hinanden
Den anden medejer af Friskfisken
er Esat, der er 12 år ældre end
Nikolaj.
„Han tager sig af al papirarbejdet,
telefonopkaldene og fakturaerne,
mens jeg knokler. Vi kan og gør
noget forskelligt, og det fungerer
www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2020

Medejer Nikolaj Lunding, Friskfisken

„JEG KAN LIDE AT KNOKLE“
virkelig godt, da vi komplimenterer
„Jeg holder mig helst væk fra
hinanden.“
restauranten, jeg er mere til at være
Han tvivler ikke på sine leder
ude bagved i køkkenet og lave mad
evner, selvom de har hele 25
til gæsterne og det, der skal ud af
ansatte i højsæsonen.
huset – det kan være til fødselsdage,
„Jeg ser mig selv, som en god
julefrokoster eller fester i bowlingleder, der går meget op i, at alle
centret.“
mine ansatte har det godt. Det tror
jeg på, de får, når jeg giver dem
Hårdt arbejde
frihed. Hvis en af mine medarbejGrenaa-drengen ligger ikke på den
dere skal have
lade side, han
fri et par timer
arbejder godt 17
HVIS MAN ER
eller en dag,
timer om dagen
INDSTILLET PÅ AT KNOKLE, i højsæsonen.
fordi de skal et
eller andet eller
„Jeg er godt
DET GÆLDER SÆRLIGT I
har brug for en
træt efter sådan
STARTEN, SÅ GÅR DET
fridag, så får de
en sæson, men
det.“
så plejer jeg at
Der kan være 36 gæster inde
smutte på ferie for at få lidt frihed.
i restauranten og 60-70 stykker
Forrige år var jeg i Paraguay, hvor
udenfor om sommeren.
jeg fejrede jul med familien, og jeg
www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2020

har også været i Spanien med nogle
venner.“
Skal den unge leder give et godt
råd til andre unge mennesker, der
overvejer at blive selvstændige,
er det, at man ikke skal tænke for
meget.
„Min mor ville gerne have, at jeg
tog en uddannelse først, så hun var
lidt nervøs og synes ikke om idéen.
Men jeg tror på, hvis man er indstillet på at knokle, det gælder særligt
i starten, så går det. Derfor skal
man tage chancen, og ikke være så
bekymret for, at det går galt,“ siger
han, og understreger, at han selv
foretrækker en rødspætte, selvom
det godt kan lyde kedeligt.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Unge ledere
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TRYKSAGER ER BÆREDYGT

Direktør Michael Scherer. Grefta Tryk A/S
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Bæredygtighed
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TIGE OG MILJØVENLIGE
Erhverv Djursland er fra dette nummer endnu mere
bæredygtigt som FSC-mærket magasin.
Vi bruger stadig mere og mere papir,
og sådan har det været siden papir
blev opfundet for 2.000 år siden.
Men danskernes papirforbrug går
ikke ud over skovene. Det er nær
liggende at tro, at jo mere papir, der
bliver brugt, jo mere bliver skovene tømt for træ, indtil de til sidst
forsvinder helt. Sådan hænger det
ifølge den grafiske brancheorganisation Grakom ikke sammen.

Rasmussen. „Normalt forbinder
På den måde sikrer vi, at
man måske ikke miljøvenlighed og
materialeforbruget til en tryksag
grønne initiatibidrager til bærever med vores
HVIS PAPIRKVALITETEN dygtigt skovbranche, men
brug. FSC-certiKAN FÅS SOM FSCvi tror på, at alle
ficering kræver,
virksomheder,
at papiret kan
MÆRKET SOM STANDARD,
også vores,
spores tilbage
med fordel kan
i forsyningsKOSTER DET SLET IKKE
arbejde seriøst
kæden og med
EKSTRA HOS OS
med bæredyggaranti lever op
Michael Scherer, Grefta Tryk
tighed, både på
til kravene.
Træer fjerner CO2 fra luften
den korte og
Grakom konkluderer, at Europas
den lange bane.“
FSC-mærket papir til samme pris
skovarealer de seneste 30 år er
Direktør Michael Scherer, Grefta
vokset 12%, og den udvikling
FSC-mærket papir
Tryk, forklarer, at den grafiske branfortsætter. Det er netop de europæi- Mærkningsordningen FSC er et
che generelt er meget miljøbevidst
ske skove, især de skandinaviske,
internationalt samarbejde mellem
og gennemsyret af CSR. „Vi sortesom leverer langt det meste træ
miljøorganisationer, menneske
rer og genbruger selv næsten alt, og
til det papir, som danske trykkerier
rettighedsorganisationer, skovbrug
vi sælger alt vores affaldspapir. 80%
bruger. Næsten alt papir som bruges og tømmerhandlere. Missionen er
af vores papir kunne FSC-mærkes,
i Danmark, er produceret af træ fra
at fremme miljømæssig, social og
men det efterspørges kun af relativt
skove, som er FSC- og/eller PEFCøkonomisk ansvarlighed i forbind
få kunder endnu. I dag er mellem 10
certificerede. Det betyder, at der er
else med skovdrift. FSC-mærket
og 15% af vores produktion FSCdokumentation for, at skoven bliver
anerkendes af grønne organisationer mærket, men procenten er stigende.
drevet bæredygtigt.
som WWF, Greenpeace og NepenJeg gætter på, at vi er på 50% miljøPapir er et klimavenligt plantethes.
mærkede tryksager indenfor få år.
produkt. Produktion af træ til papir
I en FSC-skov bliver der ikke fælHvis papirkvaliteten kan fås som
fjerner CO2 fra luften og oplagrer
det mere træ, end skoven kan nå at
FSC-mærket som standard, koster
solenergi i papiret. Papir er den
reproducere. Ordningen garanterer
det slet ikke ekstra hos os, så jeg
geniale måde at flytte solenergi fra
også, at træfældningen opretholder
kan kun opfordre til, at virksomheskovene ind i byerne, hvor energien
skovens biologiske mangfoldighed,
derne fremover tjekker, om deres
gør nytte, også
produktivitet
næste tryksag kan leveres som
for klimaet.
og
økologiske
FSC-mærket.“
VI TROR PÅ, AT ALLE
processer.
VIRKSOMHEDER, OGSÅ
Grønt initiativ
LokalbefolkLars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
Mercatus A/S,
ningen sikres
VORES, MED FORDEL KAN
der udgiver maret til adgang og
gasinet, har gen- ARBEJDE SERIØST MED
brug af skoven,
nem Grefta Tryk
planter og dyreBÆREDYGTIGHED
A/S, der trykker
arter beskyttes
Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus
Erhverv Djursmod udryddelse,
land, bestilt en
drikkevand og
specialproduktion FSC-mærket papir vandløb bevares og sikres mod
af den type, magasinet bliver trykt
forurening. De lokale beboere får
på. Det betyder ikke, at magasinet
mulighed for fast arbejde med
bliver dyrere, men altså lidt grønordentlig løn, uddannelse og sikkernere, forklarer direktør Lars Chalmer hedsudstyr.
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Bæredygtighed
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Ny app letter arbejdet på mobile enheder. „Kreatørstudie“ samler
redigeringsfunktionerne på computeren. Samtidig lemper Facebook nogle
restriktioner, så det bliver lidt nemmere at profilere sig som virksomhed.
Facebook forsøger hele tiden at
at opslag af god kvalitet får større
Funktionen findes, fordi det er
gøre brugeroplevelsen så god som
eksponering, mens opslag af mindre lovligt i nogle lande, men du kan
muligt, så brugerne forsat er aktive
god kvalitet får mindre. Derfor er det altså få fingrene i klemme, hvis du
på platformen og derfor attraktiv for
nu kvaliteten af opslagene, der er
benytter den funktion i Danmark.“
annoncørerne –
afgørende.“
det er jo ingen
Det betyder
Få professionel hjælp
DERFOR ER DET
hemmelighed,
ikke længere
Selvom det bliver lidt nemmere at
NU KVALITETEN AF
at det er der,
det store, hvis
gebærde sig på Facebook, kan det
Facebook har
du
kommer
til
være en ordentlig mundfuld at styre
OPSLAGENE, DER ER
indtjening.
at udgive et
sig gennem de mange digitale komAFGØRENDE
Det kan være
opslag af mindre munikationsmuligheder. Specielt
svært at følge
god kvalitet.
samspillet mellem de digitale kanamed i, hvad der sker i FacebookAlgoritmen skal nok belønne de
ler er afgørende for, at der i sidste
land. Kommunikationsrådgiver
efterfølgende gode opslag. Men det ende kommer direkte henvendelser
Sheila Facius, Mercatus A/S, har
gælder stadig, at hvis du kontinuerog salg ud af anstrengelserne.
derfor her samlet et par af de nyheligt serverer dårligt og uinteressant
Derfor opfordrer Sheila til at få hjælp
der, der har betydning for dig med
indhold for dine følgere, så går det
af professionelle kommunikationsen virksomhedsside.
udover rækkevidden. Den er nu
rådgivere. „Det handler om at bruge
også i stand til at
ressourcerne
Facebook Business Suite
dosere indholdet
rigtigt, så hvis
DU KAN INVITERE
Sheila fortæller, at det nu er blevet
til brugerne, så
virksomheden
ANDRE BRUGERE TIL AT
lettere for små og mellemstore
de ikke føler sig
ikke har en invirksomheder at styre Facebookspammet.
tern fagmand på
SYNES GODT SOM DIN
sider med den nye „Facebook
området, er det
Business Suite“ app. „Appen forOK med tekst
en god idé at få
VIRKSOMHEDSSIDE, MEN
binder virksomhedernes Facebook,
på billeder
hjælp fra sådan
Messenger og Instagram, så det er
Facebook har
en som mig,“
DET ER ULOVLIGT
lettere at holde styr på beskeder og
længe ikke
slutter hun.
notifikationer. Du kan også direkte
tilladt billeder med mere end 20%
fra app‘en lave opslag og annoncer
tekst. Men nu fjerner Facebook den
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
på både Facebook og Instagram.“
begrænsning, selvom de stadig opFacebook oplyser at de løbende
fordrer til, at du ikke bruger billeder
opdaterer og udvider app‘en, så den
med for meget tekst, da de klarer
også integrerer Facebook Shop.
sig dårligere hos brugerne.
Planlæg opslag med
Kreatørstudie
Hvis du tidligere har benyttet dig af
funktionerne „planlæg opslag“ eller
„kladder“, når du opretter et opslag,
så sidder du måske lige nu og leder
efter knapperne. „Det er ikke fordi
Facebook er ude på at gøre dit
arbejde mere besværligt, forklarer
Sheila. „De har simpelhen bare
samlet funktionerne under „Kreatør
studie“, hvorfra du lige som med
Business Suite app‘en kan organisere dit indhold til både Facebook
og Instagram.

Ulovligt at invitere
Sheila giver et enkelt staldtips mere.
„Du kan invitere andre brugere til at
synes godt som din virksomhedsside, men det er ulovligt ifølge
markedsføringsloven.

Mere intelligente algoritmer
Er du i tvivl om hvornår og hvor
mange opslag, du skal lave på
Facebook? Så er der godt nyt,
konstaterer Sheila. „Algoritmerne
kan nu adskille det gode opslag
fra det mindre gode. Det betyder,

8

Digitale medier
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Kommunikationsrådgiver Sheila Facius, Mercatus A/S

SPÆNDENDE
NYHEDER
PÅ FACEBOOK
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Digitale medier
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Volvo Amazon, 121
Indregistreret: 18. marts 1965
Motor:
B18, 4 cylinder,
topventiler
1.780 cm3
Gear:
4-skiftet manuel
Antal:
1956-1970
i alt 667.323 stk.
Pris:
17.100 DKK
(1970)
– 130.376
(beregnet „nutidspris“)
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Bilen & Bossen
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SMILER, NÅR JEG SÆTTER MIG IND
Det kan være svært at

slippe gammel kærlighed,
ikke mindst den, man blev
fascineret af i sine unge år.
Det gælder også den på fire
hjul.
Heldigvis fandt forretningsfører
Søren Moll fra

Pedersen & Nielsen i Grenaa en
Volvo Amazon i ganske fornuftig
stand. Om det bekræfter tesen om,
at gammel kærlighed ikke ruster,
lader vi stå.
„Den har kørt i København fra
den kom på gaden i 1965,“ fortæller
Søren, der købte den i Trustrup, hvor
den havde kørt nogle år som familiebil. „Jeg er selv udlært mekaniker,
og har renoveret det, der ikke fungerede. Det er vigtigt for mig, at alt
bliver lavet helt originalt. Amazonen
står med patina, men alting virker,
som det skal,“ fortæller han.
Istid
Da Søren i sin tid var
i lære, var der ofte
en Amazon på liften. „Jeg

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2020

havde en onkel, der var køreskolelærer og som brugte Amazon som
skolevogn, og jeg husker, hvordan vi
børn fløj rundt på bagsædet i hans
bil, når vi var ude at køre.“
Søren har haft et par stykker
tidligere og syntes, det er den mest
spændende model fra Volvo. „Jeg
smiler hver gang, jeg sætter mig ind
i den, og får jeg lyst til en køretur
i byen, starter den altid trofast.“
Ellers bliver det til enkelte ture til
Kaløtræf og isudflugter til Bønnerup
med børn og børnebørn, ligesom
familie og medarbejdere har lånt
den til lejlighedskørsel.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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GRØNNE
INITIATIVER
GIVER UDBYTTE
Både Nørgaard Teknik og
International Furniture vil gerne
med i regionens nye projekt kaldet
ECSMV på skinner. De tror begge
på langsigtet udbytte af nu at
tænke bæredygtighed ind i
deres forretningsplaner.

Carsten Willadsen og Henrik Boldsen, Miljøafdelingen Norddjurs Kommune

12

Advertorial
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Carsten Willadsen fra miljøafdelingen
tidspunkt ikke tid til at komme igennem proi Norddjurs er sammen med kollegaen
cessen. Samtidig vil det sikkert komme til at
Henrik Boldsen på vej rundt til virksomhekoste en masse penge. Vi slipper altså både
der i kommunen for at præsentere de nye
nemmere og billigere ved at gøre arbejdet
muligheder. „Det nye er fokus på selve fornu. Det er også lidt sjovere at lave det samretningsplanen. Der skal tænkes 360 grader
men med andre lokale virksomheder, end
rundt, så du kommer frem til en decideret
at skulle i gang med det alene. Vi skal følge
grøn forretningsplan,“
med udviklingen, og når
forklarer han.
kommunen afsætter
DER SKAL TÆNKES
I Norddjurs skal der
ressourcer af til det, skal
360 GRADER RUNDT, SÅ
udvælges 20 potentielle
vi selvfølgelig forsøge at
virksomheder. Deltag
udnytte dem.“
DU KOMMER FREM TIL
erne kan få tilskud på
57.235 kr. Det dækker
Konkurrencemæssige
EN DECIDERET GRØN
tilknytning af en relevant
fordele
FORRETNINGSPLAN
rådgiver, der hjælper
Ejerleder Henrik Bøgild
Carsten Willadsen, Norddjurs Kommune
med at udvikle en ny
Nielsen, International
grøn forretningsplan,
Furniture A/S, stiller sig
der mindsker påvirkningen på miljøet, som
forrest i køen til at være i det nye projekt.
samtidig er forretningsmæssigt rentabel.
„Jeg ville ikke gøre det, hvis jeg ikke troede
på et forretningsmæssigt perspektiv. Jeg
What-if strategi
vil ikke selv handle med virksomheder, der
Det er ifølge Henrik Boldsen vigtigt at gøre
ikke har de rigtige holdninger, også i forhold
organisationen parat til hurtig omstilling.
til miljøet. Derfor er jeg også sikker på, at
„Der skal ikke laves
den reelle grønne profil
femårsplaner længere.
vil give mig væsentlige
VI SLIPPER ALTSÅ
Du skal være forberedt
konkurrencemæssige
BÅDE NEMMERE OG
på flere scenarier i forfordele på længere
retningsplanen. Hvis
sigt.“
BILLIGERE VED AT GØRE
den grønne parameter
Henrik fortsætter: „Vi
ARBEJDET NU
pludselig bliver afgøopnåede GMC MiljøEjerleder Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S
rende, skal du hurtigt
certifikatet i 2014, blev
kunne omstille dig.
FSC certificerede i 2017,
GMC-virksomhederne er allerede hamrende Svanemærkede tidligere i år, og jeg regner
dygtige på det her felt. De er langt med
med, at vi bliver craddle to craddle certifigrøn omstilling. Derfor er det nu oplagt
ceret i 2021 med vores første egenprodukt.
at diskutere den strategiske forretnings
Jeg har smidt 2 mio. kr. i miljømæssige
model.“
tiltag indtil nu, og det er endda uden vores
eget timeforbrug, som både har været og er
Kan gøre, at man bliver valgt til
betydeligt, da vi hele tiden skal dokumenEjerleder Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik
tere, hvad vi gør. Men jeg er sikker på, at
A/S, er meget positiv overfor mulighederne
investeringen kommer igen på sigt.“
i det nye projekt. „Vi er interesserede ud fra
Henrik fortæller, at Københavns Komet rent samfundsmæssigt perspektiv. Jeg
mune for nylig har meldt ud, at hvis der
tror ikke på, at der er forfindes et Svanemærket
retning i det for os. Hvis
produkt, er alle andre
JEG VIL IKKE
kunderne skal betale
produkter diskvalificeSELV HANDLE MED
mere for det, er de
rede, når kommunen
ligeglade. Vi bliver ikke
skal købe ind. Han er
VIRKSOMHEDER, DER
tilvalgt, hvis vi ikke har
sikker på, at den tenden konkurrencedygtige IKKE HAR DE RIGTIGE
dens vil brede sig.
pris på opgaven. Om„Det er ikke en kort
HOLDNINGER, OGSÅ I
vendt kan vi godt finde
rejse, vi er på. Som ejerpå at vælge leverandører FORHOLD TIL MILJØET
leder kan jeg heldigvis
fra, som ikke opfører sig Ejerleder Henrik Bøgild Nielsen,
tillade mig at handle
ordentligt og ikke har et
på den lange bane.
International Furniture A/S
ordentligt samfundssyn.
Jeg mener, Carsten og
Måske prioriterer vore kunder på samme
kommunen gør det rigtig godt med GMCmåde.“
certificeringen. Det er en supergod idé, og
Ved at få lavet en grøn forretningsplan
det her projekt er en naturlig overbygning til
nu, er virksomheden ifølge Ole også bedre
det.“
forberedt den dag, der kommer et lovkrav
om, at man skal gøre noget. „Så er vi på
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
forkant med kravene, og måske har vi på det
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Der er tre fleksjobbere ansat
i delikatessen og fem ansat
i slagteriet hos Slagter
Drachmann i Allingåbro. Det
matcher slagtermester Bo
Drachmanns åbningstider og
arbejdspukler begge steder.
Fleksjobberne Susanne og Chris
trives, fordi arbejdet passer til
deres fysiske kunnen.

En delikatesse, et stort industriIkke færdig på arbejdsmarkedet
køkken og et slagteri fordelt på to
59-årige Susanne Petersen gør rent
adresser med 500 meters afstand
og laver dagens ret i køkkenet godt
midt i Allingåbro kræver godt 26
12 timer om ugen. Hun er uddannet
fastansatte. Otte af dem er ansat
social- og sundhedshjælper, men fik
i et såkaldt fleksjob, der tids- og
for år tilbage en blodprop i hjernen.
opgavemæssigt passer til den ansat„Min venstre side snurrer og
tes fysiske formåen, forklarer ejer
halvsover altid, og så bliver jeg nemt
Bo Drachmann.
træt, men jeg kunne bare mærke, at
„Jeg vil gerne hjælpe de her
jeg ikke var færdig på arbejdsmarmennesker, der ikke længere kan
kedet endnu,“ forklarer hun, mens
varetage et fuldtidsjob, men der63-årige Chris Steenfeldt supplerer:
udover er det ikke nogen hemme„Sådan havde jeg det også. For jeg
lighed, at det samtidig giver værdi
vil jo rigtig gerne arbejde, jeg har
for min forretning, hvor jeg har to
arbejdet, siden jeg var 15 år, så det
virksomheder i
betyder meget
en. Der er travlt
for mig, at jeg
JEG KUNNE BARE
i slagteriet manbidrager,“ siger
MÆRKE, AT JEG IKKE VAR
dag, tirsdag og
han.
onsdag, hvoriChris har
FÆRDIG PÅ ARBEJDS
mod der er travlt
dårlig ryg og
MARKEDET ENDNU
i delikatessen
blev opereret for
Susanne Petersen
torsdag, fredag
to år siden, og
og lørdag. De er
han døjer med
her ikke så mange timer, så jeg kan
mange smerter. Dengang arbejdede
mingelere rundt, så det passer.“
han som taxachauffør.

SLAGTER DRACHMANN I ALLINGÅBRO HAR

OTTE FLEKSJOBBERE
14
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„Jeg er glad for, at jeg stadig
Selvom hun ikke er uddannet dehar noget at stå op til. Nu arbejlikatesseassistent, kan hun sagtens
der jeg seks timer om ugen, hvor
lære de unge mennesker, hvordan
jeg kører varekørsel fra slagteriet
man laver god og gammeldags mad.
ud til super
„Lige nu har
markeder og
vi
tre elever i
DET BETYDER MEGET
slagterbutikker.
delikatessen,
FOR MIG, AT JEG BIDRAGER der alle skal lære
Alternativt
havde jeg nok
de gode, danske
Chris Steenfeldt
været førtids
madkundskapensionist, siddet derhjemme
ber. Så kommer de til mig, hvis de
og gloet ind i fjernsynet, men nu
eksempelvis skal lære at lave en god
føler jeg, at der er brug for mig,“
sovs, det er dejligt, at jeg kan lære
forklarer han.
fra mig,“ fortæller hun.

„Jeg har slet ikke kontakt eller
dialog med kommunen, det har de
selv. Løbende kan der være nogen,
der skal hjælpes – hvis Chris har
været ude på en hård tur, jeg har
også en fra udlandet, der ikke taler
dansk eller hvis der er psykiske udfordringer. Men det handler bare om
at opfange deres signaler. Der er jo
en grund til, at de er i fleksjob, men
de er almindelige mennesker, der
virkelig gerne vil det, og så vil jeg
rigtig gerne hjælpe,“ slutter slagtermesteren.

Eleverne lærer at lave sovs
Begge er de glade for at møde
på arbejde, fordi der er så mange
skønne kollegaer.
„Det er skønt, at der er så mange
unge mennesker ansat. Den yngste
er 20 år og Chris er alderspræsidenten på 63. Vi har det alle sjovt, og
så har jeg noget at fortælle, når jeg
kommer hjem til min mand,“ fortæller Susanne.

Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Ikke ekstra arbejde
Den første ansatte hos Slagter
Drachmann i Allingåbro var udover
slagtermester Bo selv og hans kone
Rikke, Torben, der blev ansat i fleksjob. Det var i 2012.
„Han arbejder her endnu,“ fortæller Bo og forsikrer om, at man som
arbejdsgiver ikke skal frygte, at der
er meget arbejde i at ansætte folk i
fleksjob.

Fleksjobbere Susanne Petersen, Chris Steenfeldt og ejerleder Bo Drachmann, Slagter Drachmann
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Efter flytningen af Stena Lines Grenaa-forbindelse
fra Varberg til Halmstad er antallet af lastbiler, der
fragtes mellem Midtjylland og Småland, forøget.
Selv om coronakrisen generelt har
områderne i Halland, Småland og
vendt op og ned på transport- og
Midtjylland.
rejsebranchen, ser Stena Lines
ansvarlige for passagertrafikken
En færge mere
mellem Sverige og Danmark, eller
Stena Line har tidligere haft plaTravel Commercial Manager, som
ner om at fordoble både gods- og
er Julia Kronbergs formelle titel,
passagertrafikken inden for fem år.
positivt på udviklingen af den nye
Det kræver indsættelse af yderligere
rute. „Det går meget meget godt
en færge på ruten. „Det er helt sikfor fragten, der
kert stadig vores
overstiger de
ambition, men
DE OPLEVER
forventninger,
den aktuelle
MANGE FORDELE OG
vi havde på forcorona situation
hånd,“ fortæller
med nedlukning
GOD ØKONOMI VED
hun og pointerer
af grænser gør,
AT TAGE FÆRGEN, FX
samtidig, at det
at jeg ikke tør
er udtryk for en
sætte årstal
KØRE-HVILETID OG
yderst positiv
på. Men det er
MILJØFORHOLD
udvikling, fordi
vores mål, for vi
Julia Kronberg
rederiet helt fra
vil mere.“
starten havde
Julia lægger
store ambitioner.
heller ikke skjul på, at passager
„Det er ekstra glædeligt, fordi vi
trafikken mellem de to landsdele, er
ser færgetrafik som en yderst vigtig
gået næsten helt i stå, og der er da
ressource for samfundet, der fx
også justeret i weekend afgangene
sikrer leverancer af mad og varer til
med Stena Nautica. „Vi og vores
industrien.“
mange partnere følger udviklingen
helt tæt, men vi har lige gennemført
Åbne arme
en stor undersøgelse, der viser, at
Ifølge Julia har det haft stor betydrigtig mange i fremtiden hellere vil
ning, at det ved at flytte ruten blev
rejse med færge i egen bil, end tage
muligt helt at genstarte den. „Med
flyveren. Der er et stort potentiale
relanceringen fik vi en lang række
og masser af „reasons to go“ i hele
nye stærke samarbejder både i HalKattegatregionen.“
land og Østjylland, der er et godt
fundament for „bra business“. Vi er
Gavner erhvervsudvikling
med konceptet Kattegatregionen
På rådhuset i Grenaa ser borgmester
blevet mødt i begge lande med
Jan Petersen også meget positivt
åbne arme, både af private aktører,
på udviklingen: „Vi er meget glade
erhvervslivet og politikere. Det har
for, at den nye rute mellem Grenaa
skabt et fantastisk udgangspunkt
og Halmstad er blevet så godt taget
for os.“
imod, som den er. Det vidner om
Fragtdelen har længe været
stor interesse fra begge lande for
rutens vigtigste segment. „Det er
forbindelsen som en ny og stærk
lige nu fragten, vi overlever på, og
transportkorridor. En udvikling af
det er der, vi ser
fragttransporten,
stor tilvækst,“
der overstiger
DET VIDNER OM STOR
fortsætter hun.
vores forventINTERESSE FRA BEGGE
Baggrunden
ninger, gavner
er, at der er
LANDE FOR FORBINDELSEN erhvervsudvikmange forhold,
lingen ved at
der gør ruten
både at tiltrække
SOM EN NY OG STÆRK
attraktiv for
og fastholde
TRANSPORTKORRIDOR
fragtkunderne.
virksomheder
Jan Petersen
„De oplever
på begge sider
mange fordele
af Kattegat
og god økonomi ved at tage færgen, regionen, og på lidt længere sigt har
fordi der er mange parametre, som
vi derudover med en transportform
fx køre-hviletid og miljøforhold, der
at gøre, der er mere bæredygtig ved
spiller ind. Det er der flere og flere,
at afsætte et lavere CO2-aftryk.“
der opdager.“ Julia peger også
på, at både Halmstad og Grenaa
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
ligger centralt i forhold til industri-

16

Advertorial

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2020

Travel Commercial Manager Julia Kronberg, Stena Line

FRAGTMÆNGDEN PÅ GRENAA-HALMSTAD

OVERSTIGER
FORVENTNINGERNE
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DET LETTER
VORES HVERDAG

Grenaa Varmeværk a.m.b.a. har været GMC certificeret
i snart 20 år, og det har gjort mange ting lettere, at
miljøarbejdet er blevet systematiseret.
Ifølge direktør i varmeværket, Søren
Gertsen, har certificeringen betydet,
at miljøarbejdet er blevet både lettere og mere kvalificeret. „I ordningen er det fastsat, at vi skal afholde
fire møder årligt, hvor vi gennemgår
vores procedurer og ser på vores
miljøforhold.“

håndtere alle vores miljøforhold, og
Parallelt med miljømøderne
på den måde
behandler den
sparer vi tid på
samme gruppe
I FORLØBET MED AT
arbejdet. Vi ser
det interne
OPNÅ CERTIFIKATET, FIK VI
løbende på det,
arbejdsmiljø.
og sikrer der„Der har vi
RIGTIG GOD SPARRING FRA fokus på vores
med, at det ikke
bliver statisk.
KOMMUNEN OG DE ANDRE APV, og en gang
Det er vigtigt for
om året holder
Mere rådgivning end kontrol
mig, at have en
vi møde for alle
DELTAGERE
Den kortlægning og behandling
systematik, der
medarbejdere,
munder ud i en årlig redegørelse
er let at følge op på.“
hvor bedriftscentret stikker spaden
om virksomhedens miljøforhold,
Varmeværket har lavet et årshjul
dybere ned, og hvor jeg ikke selv
der sendes til kommunens miljøafog fastlagt en bestemt procedure,
deltager,“ fortsætter direktøren.
deling. „Den er
der indeholder
udgangspunktet
alle miljø
Tag springet
DER ER MEGET MERE
for det årlige
aspekter og
Søren er sikker på, at både systemaTALE OM RÅDGIVNING
tilsyn kommu-elementer.
tikken og de ansattes engagement
nen skal fore„Det
indbefatter
er afgørende for succes med GMC.
OG FÆLLES FORSTÅELSE
tage hos os,“
også en løbende „Hos os kommer medarbejderne
END OM LØFTEDE
forklarer Søren.
opgørelse over
med rigtig mange gode idéer, for
„Vi tager afsæt
vores brug af fx
det er dem, der selv arbejder i de
PEGEFINGRE, KONTROL OG
i rapporten
strøm, kemikaforskellige jobfunktioner, der ser
OVERVÅGNING
og får tilbage
lier og brændting, vi kan gøre lettere og bedre.“
meldinger ved
stof til biler, og
Derfor er han heller ikke i tvivl om,
besøget, hvor vi behandler aktuelle
det er i høj grad med til at reducere
at langt flere virksomheder også vil
nedslagspunkter. På den måde er
forbruget.“
kunne drage nytte af GMC. „For
der meget mere tale om rådgivning
os har det været en stor succes, og
og fælles forståelse end om løftede
Alle har hænderne nede i suppen
ordningen dækker helt vores behov.
pegefingre, kontrol og overvågning,“ Det har været vigtigt for Søren, at
I min optik, er det bare med at tage
slår han fast.
få alle i organisationen til at tage
springet og komme i gang. I forløbet
ejerskab af arbejdet. „Vi er 17 medmed at opnå certifikatet, fik vi rigtig
En god investering
arbejdere fordelt på flere forskellige
god sparring fra kommunen og de
Selv om det første år krævede
afdelinger, der alle er repræsenteret
andre deltagere. Det skal lige løbes
ekstra arbejde for at få GMC
i miljøudvalget. Det gør os meget
i gang, men så driver det sig selv
certifikatet, mener Søren, at den
operative, fordi vi med det samme
bagefter,“ slutter han.
beskedne investering er givet rigtig
kan vurdere og beslutte om et
godt ud. „I dag har vi et fast system
forslag eller en problemstilling, skal
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
og en skabelon for, hvordan vi skal
føre til aktiv handling.“
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Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk a.m.b.a.
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De tre lokale filialdirektører på
Djursland i Sparekassen Kronjylland
er stolte af den prestigefyldte kåring,
som Europas bedste arbejdsplads. De er
enige om, at med en pris følger også
et enormt ansvar, og at kunderne også
skal mærke skulderklappet.

netværk, vi kan trække på – det kan
være, hvis det er en bestemt forretningstype, eller virksomheder vi
ikke ved noget om, det kan være en
kunde, der handler med campingvogne – så finder vi den ekspert i
vores netværk, der er specialist lige
netop her,“ forsikrer Mik.
„Hvis ikke vi kan løse opgaven
lokalt, finder vi nogen, der kan,“
fastslår Henrik.

Tæt på
Sparekassen Kronjylland oplever, at
Hos Sparekassen Kronjylland arbejkunderne stadig vil have den lokale
der de mest tilfredse medarbejdere,
sparekasse.
ifølge kåringen, der foretages af
„Kunderne vil gerne ind til os og
analysevirksomheden Great Place
mødes, det gælder særligt erhvervsTo Work, der gives på opfordring
kunder. Her kan vi også hjælpe
fra Europa Kommissionen. De tre
dem med at komme ind i erhvervs
djurslandske filialdirektører i Sparenetværk og andet, det kan man ikke
kassen Kronjylland Mik Steenfeldt
fra Ebeltoft, Henrik Christensen Tind på samme måde, hvis nærmeste
filial lå i Randers eller Aarhus,“ forfra Auning og Søren Mandrup Welklarer Henrik.
lejus fra Grenaa mener, at prisen er
„Nærhed er guld værd. Vi kan lige
fortjent og et kæmpe skulderklap.
køre forbi vores kunder indenfor
„Prisen er med til at skabe stoltkort tid, hvis de har brug for det.
hed blandt medarbejderne, der kan
Vores medarbejdere sidder der, hvor
rette ryggen og tænke, at vi gør det
kunderne er, og det har helt klart
godt. Det er en anerkendelse af det
en stor værdi,“ siger Mik, og Søren
arbejde, vi har gjort i mange år,“ forfortsætter: „Vi
tæller Henrik.
er også nemme
„Det er
VI SKAL HUSKE PÅ, AT
at komme i
samtidig også
TILFREDSE MEDARBEJDERE kontakt med og
et skulderklap
vender lynhurtil os ledere, og
ER EN FORUDSÆTNING
tigt tilbage, for
vi kan mærke,
vi prioriterer reat folk gerne vil
FOR TILFREDSE KUNDER
lationen mellem
os. Derfor kan
OG OMVENDT
kunder og vores
vi også tiltrække
Mik Steenfeldt
medarbejdere
de helt rigtige
– og så kender
medarbejdere
vores medarbejdere lokalområdet,
her på Djursland,“ supplerer Søren.
det er altafgørende for et godt sam„Men med denne pris følger
arbejde med vores erhvervskunder.“
også et ansvar om at leve op til den,
og så skal vi huske på, at tilfredse
Flad struktur og
medarbejdere er en forudsætning
kort beslutningsproces
for tilfredse kunder og omvendt,“
Et tredje område, hvor Sparekassen
siger Mik.
Kronjylland kan noget helt særligt, er
den korte vej fra bund til top.
Trækker på kompetencer
„Med det mener vi, at der kun
Alle tre oplever dagligt, at mange
er tre led fra bankrådgiveren til den
ikke er klar over, at Sparekassen
øverste direktør, som også er nem
Kronjylland er Danmarks 8. største
at komme i kontakt med, så det er
sparekasse. Det betyder, at der kan
en ekstremt kort vej. Denne flade
trækkes på specialistfunktioner og
kompetencer fra hele landet, selvom struktur er noget helt særligt. Det
betyder, at vi har mange medarman befinder sig på Djursland.
bejdere, der bærer et ansvar, så
„Det er klart et kæmpe plus for
beslutningsprocessen er hurtig,“
vores erhvervskunder, at vi kan
siger Mik.
trække på det her bagland, der
„Vi tager hurtige beslutninger ved
sidder med en enorm viden på spedet lille skrivebord ude i afdelincifikke områder,“ siger Søren.
gen. Det kan vi også, netop fordi vi
„Hvis jeg var erhvervskunde, ville
kender vores kunder så godt. Og vi
jeg have store forventninger til min
giver den samme service, om man
bank, og det gælder særligt på det
er en lille eller stor kunde. En af voher område. Det her kæmpe interne
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res fornemmeste opgaver er jo også
ofte, at få den lille erhvervskunde til
at blive stor,“ forklarer Henrik.
Kunde- og medarbejdertilfredsheden afspejler sig også i, at der er
vækst i sparekassen.
„Vi åbner afdelinger, hvor andre
lukker. Vi gør tingene anderledes.
Vi fastholder vores afdelingsnet,
fordi vi vil have medarbejderne til
at sidde, hvor kunderne er. På den
måde går vi imod trenden, og det er
helt klart vores styrke. Vi har fokus
på fordelene ved en stor sparekasse
og ved et lille lokalt pengeinstitut,
og derfor får man det bedste fra
begge verdener,“ siger Søren.
Alle tre er enige
om, at nu kræver
det hårdt arbejde
at leve op til
denne pris.

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2020

„Vi skal ikke læne os tilbage, bare
fordi vi har vundet, vi skal bestræbe
os på hele tiden at blive bedre. Vi
er Danmarks bedste pengeinstitut,
og vi er den bedste arbejdsplads
i Europa, og det skal vi blive ved
med. Nu har vi vundet prisen, og
så gør vi, alt hvad vi kan for, at vi så
også beholder den,“ slutter Henrik.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

MED KÅRINGEN SOM

EUROPAS BEDSTE
ARBEJDSPLADS
FØLGER ET ANSVAR
OVERFOR KUNDERNE

Filialdirektører Henrik Christensen Tind, Auning, Mik Steenfeldt, Ebeltoft,
og Søren Mandrup Wellejus, Grenaa, Sparekassen Kronjylland
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Han er købmand helt ind i hjertet. Derfor
har direktør i Kvickly i Ebeltoft Jens Friis
meget svært ved at holde fri. Et hjertebarn
sneg sig ind i butikken for ti år siden, hvor
han fik sine helt egne gyldne dråber på
hylden i form af en øl.
Det er ikke, fordi han har en særlig passion for øl. Han
kan godt lide det, men det er ikke derfor, at han har fået
lavet sin helt egen øl i samarbejde med Ebeltoft Gårdbryggeri, der kun sælges i Kvickly i Ebeltoft.
„Jeg tror bare, at jeg har en kæmpe passion og en
kærlighed for at gøre noget lokalt, så det prioriterer
jeg,“ fortæller han.
Lokalt Lodvig-øl
Butikken i Ebeltoft er én ud af 14 Kvickly’er på landsplan, der er ejet af selvstændige brugsforeninger.
„Det betyder, at alle beslutninger bliver taget i Ebeltoft lokalt, og det synes jeg giver rigtig god mening,
i stedet for at det er på et
hovedkontor på Sjælland.
JEG HAR EN KÆMPE
Som selvstændig butik har
PASSION OG EN KÆRLIGHED FOR vi lidt friere rammer og kan
selv vælge nogle nicher, vi vil
AT GØRE NOGET LOKALT, SÅ DET
prioritere,“ forklarer Jens.
PRIORITERER JEG
Her har de blandt andet
gjort ekstra plads til slagter
afdelingen, hvor de selv skærer kød ud, og der er et
stort udvalg i hjemmelavede produkter.
„Og så prioriterer jeg at have så mange lokale
leverandører som muligt. Vi sælger blandt andet kød
fra kvæg på Mols Bjerge, Mols Bolsjer og Flødeboller
fra Vrinners. Og så lavede jeg i samarbejde med Peder
Zacho fra Ebeltoft Gårdbryggeri min helt egen øl,
Lodvig-øl, som vi har solgt og udviklet smagen på de
seneste ti år.“
Bag på flasken på etiketten er et billede af den smil
ende købmand.
„Jeg er selv rigtig tilfreds med den i år. Flasken er
blevet mindre og øllet lidt mindre mørk end tidligere, så
den passer både til mad eller hvis man bare vil nyde et
godt glas øl.“

Derfor er det ikke tilfældigt, hvad han engagerer sig i.
„Jeg er frivillig kasserer i handelsstandsforeningen i
Ebeltoft, jeg er næstformand i Danmarks Leder Organisation (DLO), og så er jeg med i bestyrelsen i OK, hvor
jeg er formand i kredsbestyrelsen. Jeg lærer rigtig meget af det hele, læring som jeg kan bruge i mit job som
direktør her i Kvickly,“ forklarer han og fortsætter: „Så
mine interesseområder bindes nok sammen med mit
arbejde, som jeg har svært ved at slippe. Det gør heller
ikke noget, når bare det er spændende,“ smiler han.
Børnebørn og Mustang
Han erkender ærligt, at han arbejdede for meget,
dengang hans tre børn var små. Nu er tre børnebørn
kommet til, og dem bruger han gerne en fridag på i ny
og næ.
„Det er jo helt fantastisk at være sammen med dem.
Den yngste er lige begyndt at gå i torsdags, og der
var de hjemme hos os, så jeg så ham gå sine første
skridt.“
En anden måde købmanden tanker op på er ved at
køre en tur i hans gamle Mustang fra 69.
„Min kone og jeg kører ofte en søndagstur i
bilen, hvor vi spiser frokost et sted og slapper af. Så jeg har lært at prioritere at
lukke ned. Der sker gode ting, når
man får børnebørn,“ slutter
han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

MINE INTERESSE-

Travl sommer og stille vinter
OMRÅDER BINDES NOK
Jens stammer oprindeligt fra
Mols, men efter at have boet
SAMMEN MED MIT ARBEJDE,
og arbejdet forskellige steder
i landet, flyttede han i 2003 til
SOM JEG HAR SVÆRT VED AT
Ebeltoft, hvor han fik arbejde
SLIPPE
som direktør i Kvickly. Før
arbejdede han også som leder
i brugsforeninger, men det er noget helt særligt i Ebeltoft, mener han.
„Vi har jo virkelig travlt i sommerperioden, men så er
her lidt mere stille om vinteren. Det er så også her, jeg
har lidt fritid. Her kan jeg godt lide at lære noget af de
ting, jeg bruger min tid på,“ siger han.
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Direktør Jens Friis, Kvickly Ebeltoft

KØBMANDEN MED

SIN EGEN
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Glasmuseet Ebeltoft

Foto:: Henrik Bjerregrav

Rebecca Matthews (52), tidligere direktør for Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017,
overtager direktørposten på
Glasmuseet Ebeltoft fra 2021.
Rebecca udtaler: „Jeg glæder
mig utrolig meget til at være
en del af Glasmuseet Ebeltoft, der forener det ypperste
af dansk og international glaskunst. Glasmuseet Ebeltoft
har et enestående internationalt renommé, og jeg ser
frem til at være med til at
styrke den fortsatte udvikling
med mit netværk nationalt og
internationalt.“
„Jeg er forventningsfuld og
begejstret over, at Rebecca
Matthews skal stå i spidsen
for Glasmuseet. Vi arbejder
med en ambitiøs strategiplan
for de kommende år og jeg
er sikker på, at Rebecca med
stor faglighed, troværdighed, en smittende energi og
iderigdom vil sætte retningen
og bringe museet sikkert ind
i fremtiden,“ siger formand
for museets fondsbestyrelse,
Henning Kovsted.
Norddjurs Kommune

Lars Lerche (56) er tiltrådt
som biblioteks- og arkivleder
ved Norddjurs Biblioteker og
Grenaa Egnsarkiv. Han har en
stærk baggrund inden for folkeoplysning og et bankende
hjerte for idræt. Tilbage i
1990 var han med til at starte
Idrætsdaghøjskolen i Aarhus. I
1999 blev han lektor på Peter
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Sabroe Seminariet i Aarhus
for så at vende tilbage som
forstander for Idrætsdaghøjskolen i Aarhus i 2008. Lars
har ligeledes været formand
for Daghøjskoleforeningen.
„Jeg brænder for at arbejde
med kultur, arkiv og bibliotek, og jeg glæder mig rigtig
meget til at komme i gang
i Norddjurs og lære alle de
engagerede medarbejdere
og lånerne at kende. Biblioteket og arkiverne spiller som
folkeoplysende institutioner
en fantastisk vigtig rolle som
hjørnesten i vores åbne og
demokratiske samfund, og
jeg ser frem til at tage et stort
ansvar i både driften og udviklingen af Norddjurs biblioteker
og Grenå Egnsarkiv, så de
står som relevante og moderne kulturelle tilbud for alle
målgrupper i hele Norddjurs
Kommune,“ udtaler Lars.

Kvægdyrlægerne
Djursland ApS
Kvægdyrlægerne har samlet alle deres aktiviteter på
landbocentret i Følle. „Vi
flytter klinikken fra Grenaa og
samler alle vores aktiviteter i
Følle, da det ligger langt mere
centralt for os,“ fortæller
Camilla Eskerod, dyrlæge og
praksisejer.
„Vi ser det som en kæmpe
mulighed at samle vores rådgivning og komme tættere på
vores landmænd. Vi håber på,
at vi kan få et godt tværfagligt
samarbejde med Djursland
landboforening. Vi tror, at
landmanden kan vinde noget
ved, at vi taler sammen, og
vi glæder os til at se, hvad et
fremtidigt samarbejde kan
bidrage med.“
3D College
Viden Djurs skolen 3D College
er blevet kåret som verdens
bedste skole til arkitekturvisualisering i Rookies World
School Rankings 2020. Det
er andet år i træk, at det er
lykkedes eleverne, at komme
til tops på verdensranglisten.
I alt 3.769 elever fra hele
verden deltog i konkurrencen,
der omfatter otte kategorier.

Skolen blev eneste europæiske vinder, de øvrige syv kommer alle fra USA og Canada.
Djurs Sommerland A/S
Danske børnefamilier har
kåret Djurs Sommerland
som Årets Forlystelsespark.
„Vi har været oppe imod et
utroligt stærkt felt af nominerede, som bl.a. talte både
Tivoli, LEGOLAND og Fårup
Sommerland, og vi er stolte
og glade for, at vi har vundet
titlen som Årets Forlystelsespark 2020. Prisen uddeles på
baggrund af børnefamiliernes
stemmer. Priser som denne
betyder særligt meget for os,
da netop børnefamilierne er
vores kernemålgruppe, og
dem vi gerne vil give mindeværdige oplevelser,“ siger administrerende direktør Henrik
B. Nielsen.
Prisen kommer i kølvandet
på en sæson, som direktøren
vurderer, har været udfordrende, men fornuftig, når alt
tages i betragtning.

Virtuels Businessnetværk
Digital omstilling
10. november 2020 kl. 9.00–10.00.
Det er Norddjurs Kommune, der står
bag det virtuelle businessnetværk
(VBN). Her afholdes en række virtuelle
morgenmøder under forskellige
overskrifter. Det er gratis at deltage i
møderne.
Arr./info: Business Djursland,
kontakt@businessdjursland.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
26. november 2020 kl. 08:00-09:30,
Kultur–huset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa.
HR-TEMA: Vejen til Europas Bedste
Arbejdsplads med de mest tilfredse
kunder. Indlæg med leder af HR Support og Udvikling i Sparekassen Kronjylland Lotte Østergaard Hougaard.
Investeringer i Norddjurs Kommune
Indlæg med borgmester Jan Petersen, der vil orientere om kommunens
kommende store investeringer.
Mulighed for gæstedeltagelse.
Info/tilm.: www.erhvervgrenaa.dk
Virtuels Businessnetværk
HR
8. december 2020 kl. 8.00–9.00.
Arr./info: Business Djursland,
kontakt@businessdjursland.dk

Ree Park
Dansk Handicap Forbunds
Arbejdsmarkedspris 2020 er
gået til Ree Park for deres
arbejde med at sikre unge
mennesker en hverdag med
mening.
„Virksomheden er i den grad
gennemsyret af, at man vil
gøre noget for andre, og at
man gør det i fællesskab.
Ree Park har blik for, at der
er nogen, der har brug for en
ekstra indsats for at komme
ind på arbejdsmarkedet,“
fortæller Inger Steen Møller,
formand for forbundets socialog arbejdsmarkedspolitisk
udvalg.
„Mange af de unge, der
kommer her, kommer med
diagnoser. Og det har fået lov
at fylde rigtig meget i deres
liv, inden de kom her. Vi har
med nogle unge mennesker
at gøre, som i den grad trænger til nogle gode øjeblikke.
Det er ønsket, at de kommer
herfra med mod på livet og ny
fortælling om sig selv,“ fortæller Kamilla Hanberg Hansen,
der er ungementor i Ree Park,
og som er leder for det ungeteam, som parken modtager
arbejdsmarkedsprisen for.

Erhverv Grenaa medlemsmøde
10. december 2020 kl. 08:00-09:30,
Kultur–huset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa. [ekstramøde]
Indvielse af permanent GRENAA Hall
of Fame i Pavillonen. Vi vil hylde nogle
af Grenaa‘s store personligheder
gennem tiderne. Indlæg med leder
af Grenaa Egnsarkiv Nina Bønløkke
Adamsen. Lokalhistoriker Jens
Daugaard fortæller om byens imponerende industrialisering.
Mulighed for gæstedeltagelse.
Info/tilm.: www.erhvervgrenaa.dk
Detailhandel – Modul 1
19. januar 2021 kl. 08:00-15:00,
Maltfabrikken, Maltvej 4-12, 8400
Ebeltoft.
Start på forløb på fem dage. Skab ny
forretning – med det strategiske arbejde med kundens indkøbsoplevelse
i centrum.
Tilm.: senest 5. januar 2021 kl. 8:00
Arr./info: www.businessdjursland.dk
Detailhandel – Modul 2
26. januar 2021 8:00-15:00
Arr./info: www.businessdjursland.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
28. januar 2021 kl. 08:00-09:30,
Kultur–huset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa.
NYTÅRSDIALOG Vores årlige Nytårsdialog, hvor du som medlem får
mulighed for direkte dialog med vores
lokale politikere.
Mulighed for gæstedeltagelse.
Info/tilm.: www.erhvervgrenaa.dk
Detailhandel – Modul 3
2. februar 2021 8:00-15:00
Arr./info: www.businessdjursland.dk
Detailhandel – Modul 4
9. februar 2021 8:00-15:00
Arr./info: www.businessdjursland.dk
Detailhandel – Eksamen
2. marts 2021 8:00-15:00
Arr./info: www.businessdjursland.dk
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»Guiden er populær, fordi
den dækker hele Djursland
og indeholder et kort«
Formand for Ebeltoft Handelsstandsforening Hanne Sloth

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

Det er NU du skal sikre dig plads i

Djursland
Turistguide

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

Digital udgave: Djursland Turistguide produceres også i en digital udgave, der findes på
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på
alle annoncer.
Guiden er gratis og distribueres løbende
effektivt på udvalgte steder på Djursland,
ligesom den udleveres med nøglerne hos nogle
feriehusudlejere.
Djursland Turistguide udgives af Mercatus A/S

Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller kontakt Palle: palle@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19
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BOLIGHUSET GRENAA APS*
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-05-2020
Bruttofortjeneste
3,1
(3,8)
Resultat før skat
0,4
(1,0)
Egenkapital
3,6
(3,2)
Antal ansatte
6
BYGGEFIRMAET PETER PRÆST APS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,0)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
2

Boligsidens Markedsi…
Læs
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Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
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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
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data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
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Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

CARLO F. CHRISTENSEN A/S*
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,9
(3,1)
500
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
2,9
(2,7)
400
Antal ansatte
5
300

COOTRIX APS*
Lerbakken
46 8410 Rønde
200
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(-0,0)
100
Resultat før skat
0,2
(-0,0)
Egenkapital0
0,2
(0,0)
Antal ansatte
2
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August
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668
773

1
DANSK MASKIN
TEKNIK A/S*
Industrivej 13 8410 Rønde
0
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
13,6
(12,9)
Resultat før skat
1,1
(1,8)
Egenkapital
4,3
(4,7)
Antal ansatte
20

DETAILGRUPPEN A/S
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
-1,4
(-1,6)
Egenkapital
3,1
(4,2)
Antal ansatte
7

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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CROSSFIT 8500 APS
Ymersvej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
2
DANLINE
A/S
6
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
5
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,2)
4
Resultat før skat
0,0
(-0,5)
3
Egenkapital
-9,5
(-9,6)
Antal ansatte
4
2

5

3

APRO DANMARK APS*
Høbjergvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
4,2
(4,2)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
1,3
(0,9)
Antal ansatte
9

Læs

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det

0

Alle data er indhentet i perioden
20.09.2020-27.10.2020
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)

Ajour

DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S*
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
259,7
(228,4)
Resultat før skat
-2,0
(-71,0)

Egenkapital
Antal ansatte

189,6
669

(195,4)

Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(0,1)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
11,9
(11,4)
Antal ansatte
3

G.M.T. APS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,0
(0,5)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
23,9
(24,0)
Antal ansatte
2
GERT JAKOBSEN TRANSPORT APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
13,5
(14,8)
Resultat før skat
1,7
(0,6)
Egenkapital
8,6
(7,4)
Antal ansatte
17
GLOBE OVERFLADETEKNIK APS*
Vagtelvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,2)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
2

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
13,2
(15,1)
Resultat før skat
0,9
(3,5)
Egenkapital
109,2
(108,6)
Antal ansatte
36

GRENAA MURER- OG TØMRERFORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(1,4)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
1,8
(1,5)
Antal ansatte
4

ON-TECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3

HORNSLET AUTOLAK APS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,8
(3,1)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,8
(1,0)
Antal ansatte
4

RYGAARD FISKETRANSPORT A/S*
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
34,0
(28,8)
Resultat før skat
3,5
(1,0)
Egenkapital
34,4
(31,6)
Antal ansatte
38

JYSK TRYKPRØVNING A/S
Møllevej 4A 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,9
(3,3)
Resultat før skat
0,2
(0,8)
Egenkapital
0,7
(1,2)
Antal ansatte
5
KONSULENTFIR. MUNK HANSEN APS*
Vesterågade 22, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2

LUKAS KLINKE OG
FLISE MONTERING APS*
Banevej 1B st, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
5
MAGIC APS*
Digtervænget 22 8400 Ebeltoft

MS SHOES APS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
3,6
(3,9)
Resultat før skat
2,0
(2,7)
Egenkapital
0,3
(1,3)
Antal ansatte
4
MURERMESTER
ANDERS VINTER & CO APS*
Søndermarken 51, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,5
(-0,1)
Resultat før skat
0,4
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(-0,0)
Antal ansatte
4

GREFTA-TRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(3,8)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
1,5
(1,4)
Antal ansatte
7

L.B. STANSEFORME APS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
6,1
(5,6)
Resultat før skat
1,0
(1,2)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
8

MIDTDJURSMALEREN
BO CHRISTENSEN & SØN APS*
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
4,3
(3,3)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
10

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,9
(2,9)
Resultat før skat
0,5
(0,6)
Egenkapital
2,8
(5,4)
Antal ansatte
5
STRONGBLUE A/S*
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
1,9
(2,4)
Resultat før skat
1,2
(1,7)
Egenkapital
2,6
(3,7)
Antal ansatte
3
TRANSNORD APS
Mågevej 3A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,9
(-1,0)
Antal ansatte
2
TRUSTRUP GULVBELÆGNING APS*
Petersborgvej 20, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
0,8
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
2
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RYGAARD TRANSPORT
& LOGISTIC A/S

Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020
Bruttofortjeneste 66,0 (58,6)
Resultat før skat

11,4

Egenkapital

50,9 (62,0)

Antal ansatte

(7,5)
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0
For fem år
siden frasolgte
betyder, at vi som regel ikke
2015 2016 2017 2018 2019
Rygaard Transport & Logistik
kommer til at køre tomme
A/S de fleste af aktiviteterne
retur. Der har fx. været stor
Årets resultatefterspørgsel på blokvogne,
og beholdt alene den lokale
33.245
transport,
kørsel for beton-,
noget af det tunge materiel.“
træ- og fiskeindustrien samt
Gert forklarer, at transporrenovation. Siden er aktiviteten af fisk kører helt seperat i
terne stillet og roligt vækstet,
et selvstændigt selskab, men
så virksomheden i sidste
også den del har vækstet
regnskabsår præsterede det
og har fortsat udviklings
0
bedste resultat siden
potentiale, også i andre
2015 frasalget
2016 2017 2018 2019
med et efter-skat resultat på
segmenter.
8,9 mio. kr. mod 5,9 mio. kr.
Balance
sidste163.614
år.
Generationsskifte på vej
Målet med frasalget var
Høj aktivitet
egentlig, at familien skulle
Ifølge direktør Gert Rygaard
have en mere normal arbejds
skyldes resultatet, at en
uge, forklarer Gert og udmasse byggerier var sat i
dyber: „Vi havde aftalt med
gang allerede
inden coronaen
hinanden, at vi så også kunne
0
2015 2016 2017 2018 2019
ramte. Det er nemlig
især
leve med et mindre overskud.
transport af betonelementer,
Men driften har til fulde levet
der er vokset, og denOverskudsgrad
del
op til forventningerne, for vi
udgør lige
nu mere end 2/3
duer ikke til sidde stille. Jeg
28
af omsætningen i selskabet.
mener, man er nødt til hele
„Vi har haft fuld drøn på, trods
tiden at udvikle sig, ellers
corona. Vi har været rigtig
begynder man i stedet en
heldige med nogle synergier,
afvikling.“
fordi vi nu har kunder forGerts to sønner Christian
0
skellige steder
i landet.
Det
og
Henrik er i dag begge
2015 2016 2017 2018 2019

ansat som disponenter i
Rygaard. „Vi er stille og roligt
i gang med et generationsskifte, så mine sønner kan
overtage på sigt. Jeg er 60
og min søster Helle er 55, så
vi har ikke travlt, men vi er
begyndt at kikke på mulig
hederne.“
Lagerhotellet på havnen
i Grenaa er udlejet frem til
udgangen af 2020 som en
del af handelen ved frasalget,
men lejerne ønsker ikke at
forlænge lejeaftalen, så de
bygninger er både til salg og
udlejning lige nu.
Knap så godt næste år
Coronaen kommer også til at
ramme Rygaard i år, vurderer
Gert. „Mange byggerier er
udsat. Fx. er der nogle store
hotelbyggerier med betonelementer, som ikke kommer
som planlagt. Derfor kommer
vi nu også i den situation,
at omsætningen falder. Jeg
forventer på det grundlag et
lavere positivt resultat i år.“

TAL-VISNING

Nye selskaber
Cvr nr
41783338
41766174
41747390
41719044
41713917
41713909
41710233
41789654
41782072
41769750
41752483
41735651
41727586
41723718
41723696
41708522
41705108
41704853
41702192
41693126
41692642
41692251
41691786

Selskabsnavn
Reg.dato
Industriparken 18 ApS.................................... 23.10.2020
Stationsplads 2 ApS....................................... 16.10.2020
CS Maskinteknik ApS..................................... 09.10.2020
Royal Denmark ApS.......................................30.09.2020
Cab DK 03 ApS...............................................29.09.2020
Cab DK 02 ApS...............................................29.09.2020
Treumers Ejendomme ApS............................28.09.2020
Øens Lægehus ApS....................................... 26.10.2020
Alvad ApS....................................................... 22.10.2020
Safe Solutions ApS.........................................19.10.2020
Servicemaler Jacob H ApS.............................12.10.2020
SJØRUP FARM ApS...................................... 06.10.2020
WNI service ApS............................................ 02.10.2020
CmBs Ejendomme ApS..................................01.10.2020
Urban Living ApS............................................01.10.2020
Shake20 ApS..................................................26.09.2020
Ejendomsselskabet Tordenskjoldsgade 12 ApS.25.09.2020
Soccel ApS.....................................................25.09.2020
Blushøjgård ApS.............................................24.09.2020
Friis Design ApS............................................. 21.09.2020
Bryggertorvets Pizzeria ApS.......................... 21.09.2020
MOBIL-SANDBLÆSEREN ApS.................... 21.09.2020
Ejendomsselskabet Green ApS..................... 21.09.2020
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41686316 MY OWN STORE ApS................................... 18.09.2020
41681853 Studio Au ApS................................................ 17.09.2020

Selskabsændringer
40013806
40424253
39992175
21243779
39700247
35862161
37139513
38314599
37147907
38978160
38993496
38478427
40471820
29395896
40139680
40119116
38780433
70792419
24222144
29917884
40161074

KBH Skovservice IVS.......................................... 26.10.2020 1)
SMÅbyg ivs......................................................... 26.10.2020 1)
ReduceCO2 ApS................................................. 26.10.2020 1)
TP SUPPLY ApS.................................................. 23.10.2020 1)
Falken Ophold IVS............................................... 23.10.2020 1)
LAFODAN ApS.................................................... 22.10.2020 1)
AOI Entreprise IVS.............................................. 20.10.2020 1)
Holst IT IVS...........................................................14.10.2020 1)
Fontus ApS...........................................................12.10.2020 1)
GoalShelter ApS...................................................12.10.2020 1)
MGA IVS...............................................................12.10.2020 1)
Bjerre Kontormøbler ApS.................................... 12.10.2020 3)
Vinu ApS.............................................................. 09.10.2020 1)
BAJA BYG ApS.................................................... 09.10.2020 2)
Bech Byg IVS....................................................... 08.10.2020 1)
CIIMAC IVS......................................................... 08.10.2020 1)
N. B. Pedersen IVS...............................................07.10.2020 1)
FORNÆS SEAFOOD A/S...................................28.09.2020 3)
Selskabet af 1/1 1999 ApS..................................22.09.2020 4)
THURHØJ ApS....................................................22.09.2020 4)
DT7006 IVS......................................................... 26.10.2020 1)

37167878
34705534
39685434
38845640
36917342
38898019
36398280
31066077
38894188
38895184
38376497
37474290
36034491
39819880
37991287
10264030
38895281
40033882
38838180
40161074
25786181
36500883
39185547

DanGreenGroup IVS............................................ 26.10.2020 1)
ONLYOUTDOOR ApS......................................... 23.10.2020 1)
Sørens Økogrise IVS........................................... 22.10.2020 1)
Oratio ivs............................................................. 22.10.2020 1)
DRONOPS ApS................................................... 22.10.2020 1)
IH 4 IVS................................................................ 20.10.2020 1)
GRO‘S ACCOUNTING SERVICE ApS.................19.10.2020 1)
R J Service ApS....................................................19.10.2020 1)
Krydderiget IVS....................................................16.10.2020 1)
IH 2 IVS.................................................................16.10.2020 1)
Naja Trading IVS...................................................16.10.2020 1)
Cortez Media IVS.................................................16.10.2020 1)
10 PLUS 10 ApS...................................................15.10.2020 1)
Anna Web IVS..................................................... 15.10.2020 3)
Thrane Elektro IVS...............................................14.10.2020 1)
INGVAR PETERSEN RÅDGIVENDE EL-INGENIØR ApS.14.10.2020 1)
IH 3 IVS.................................................................12.10.2020 1)
Emstary IVS..........................................................07.10.2020 1)
Moodgroup IVS....................................................07.10.2020 1)
DT7006 IVS......................................................... 02.10.2020 2)
DANSK NORSK TRÆBYG ApS...........................30.09.2020 2)
CB CONSULT IVS................................................22.09.2020 4)
Limegården Mark ApS........................................16.09.2020 3)

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

Ajour
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Hvad tæller
for dig?

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

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

