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 4 JEG ER IKKE FOR FIN TIL AT  

SPØRGE OM HJÆLP
Hun havde aldrig regnet med at skulle stå i butik, men efter næsten otte år hos PAW 
SKO, stod den da 22-årige Pernille Lind pludselig som bestyrer af egen skobutik.

 6 SOM AT SE BØRNENE LEGE SAMMEN
Midt inde i den nyrestaurerede maltfabrik i hjertet af Ebeltoft har 26 virksomheder 
samlet sig i et forpligtende arbejdsfællesskab kaldet M8. Der bliver stillet krav til 
medlemmerne, som selv vælger, hvem der må være med.

 8 PAR HENTEDE ØKOLOGISK  
OLIVENOLIE TIL DJURSLAND
Natascha Colombani kunne ikke finde en god, økologisk olivenolie til en fair pris. Derfor 
foreslog hun kæresten Jesper Gyldendahl, at de skulle rejse til udlandet for at finde 
en. De fandt Francisco i Andalusien, og her startede passionen for alvor for de gyldne 
dråber.

 10 BOSSEN & BILERNE
Det er ikke kun på Kalø Tirsdagstræf, at bilentusiasterne mødes. Også ved Memphis 
Mansion i Randers er der hver tirsdag i sommerhalvåret træf for vintage køretøjer og 
specialbiler. Det trækker mange herlige køretøjer, fans og nysgerrige til.
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Personprofil Overfartsleder Iben Wan, Stena Line Grenaa / Grenaa-
Anholt Færgefart [forsidefoto]  Efter at Iben Wan har boet i udlandet i godt 17 
år, har hun taget de asiatiske madvaner og skikke med sig hjem til hjemstavnen Grenaa. 
I køkkenet kobler hun fra, når der er travlt som overfartsleder hos Stena Line på Grenaa-
Anholt Færgefart.
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„Jeg troede jeg skulle arbejde 
med tal,“ forklarer den nu 30-årige 
Pernille. „Det var kun meningen, jeg 
skulle være her i 14 dage, men jeg 
endte med at blive her i flere år og 
er her stadig i dag.“ Hun startede 
som hjælpe-
pige i PAW 
SKO i Randers 
Storcenter, da 
hun var 15 år, og 
fortsatte, mens 
hun læste på 
handelsskolen. 
„Da jeg var færdig på handels-
skolen, vidste jeg ikke helt, hvad 
jeg skulle, men så blev jeg spurgt, 
om jeg ville i lære. Jeg kunne godt 
lide arbejdet, så jeg gik i lære og fik 
lov til at lave mere, end de andre på 
min uddannelse. Normalt tager det 
to år, men fordi jeg havde så meget 
erfaring, fik jeg merit og blev færdig 
på ét år.“ 

Ung men ikke uerfaren
Da Pernille startede som bestyrer 
i butikken i Grenaa, havde hun to 
medarbejdere – en på sin egen 
alder og en i 60 års alderen. „Den 
ældste havde været her i 17 år, da 
hun gik på pension, og hun var vant 
til en ældre og mere moden leder,“ 
fortæller Pernille. „En 60-årig og en 
22-årig tænker ikke ens. Det tror jeg 
var lidt svært for hende, men det er 
vigtigt, at anerkende deres mening, 

og jeg er ikke for fin til at spørge om 
hjælp,“ understreger hun. 

I dag er de fire ansatte i butik-
ken, hvor Pernille er den yngste, 
og den ældste er 62. „Det er ikke 
sket før i kæden, at en så ung 

kvinde er blevet 
bestyrer, men 
på trods af min 
unge alder, så 
havde jeg erfa-
ring og kunne 
vise resultater. 
Direktøren, Jan 

Wentzel, har troet på mig, og det 
kan jeg kun takke ham for,“ siger 
Pernille, som nu har været i kæden 
i mange år, og derfor har masser 
af erfaring og indgående kendskab 
til den. „Jeg har været med ude i 
mange andre PAW SKO-butikker, 
inden jeg blev bestyrer, for at 
hjælpe dem med omrokering og 
nytænkning. 
Det er sjovt at 
få inspiration og 
lære af hinanden 
på tværs af butik-
kerne,“ fortæller 
hun og tilføjer, 
at hun gerne vil 
blive i kæden, men ikke er bange 
for at prøve nyt. „Jeg kunne også 
godt tænke mig at blive udfordret 
lidt på størrelse, og blive bestyrer 
i en større butik en gang i frem-
tiden.“

Grenaa lå ikke i kortene
Pernille har nu været bestyrer i PAW 
SKO Grenaa i otte år, men havde 
aldrig tænkt, at hun skulle arbejde i 
Grenaa. „Jeg havde lige købt hus i 
nærheden af Mariager, da jeg blev 
tilbudt at blive bestyrer her. Det var 
jo bare i 14 dage, så det var slet ikke 
tiltænkt, at jeg skulle være her så 
mange år efter,“ fortæller hun og 
fortsætter: „Det var tilfældigheder, 
der gjorde, at jeg endte her. Jeg kan 
godt lide PAW SKO som firma, og 
ofte bliver man flyttet rundt mellem 
de forskellige butikker.“

I dag bor Pernille på et nedlagt 
landbrug udenfor Mariager med sin 
mand, og tvillinger, der fylder tre 
år den 24. december. „Jeg synes, 
der er et helt andet sammenhold i 
Grenaa i forhold til Randers. Her er 
det meget mere lokalt, og der er 
mere genkendelse med kunderne. 

Det kan jeg rig-
tig godt lide,“ 
siger hun, og 
fortæller at hun 
forsøger at få 
det bedste ud 
af køreturen 
ved at høre 

lydbøger, men at hun også nyder at 
se årstiderne skifte på turen til og 
fra arbejde.

Sofie Elkjær Petersen, sofie@mercatus.dk

Hun havde aldrig regnet med at skulle stå i butik, men efter 

næsten otte år hos PAW SKO, stod den da 22-årige Pernille 

Lind pludselig som bestyrer af egen skobutik.

JEG ER IKKE FOR FIN TIL AT  

SPØRGE OM HJÆLP

  EN 60-ÅRIG OG EN  

22-ÅRIG TÆNKER IKKE ENS. 

DET TROR JEG VAR LIDT 

SVÆRT FOR HENDE

  PÅ TRODS AF MIN 

UNGE ALDER, SÅ HAVDE 

JEG ERFARING OG KUNNE 

VISE RESULTATER
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JEG ER IKKE FOR FIN TIL AT  

SPØRGE OM HJÆLP

Bestyrer Pernille Lind, PAW SKO Grenaa
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Et virvar af rå bjælker og spær, nye som 
gamle, danner skelettet i den gamle 
maltfabrik i Ebeltoft og giver mindelser 
om en hip lejlighed i et nedlagt pakhus 
i New York. Her har 26 virksomheder 
domicil og udgør arbejdsfællesskabet 
M8. Hvis man som medlem tror, man 
blot har lejet en kontorplads, tager man 
grueligt fejl.

„M8 blev født på 
Maltfabrikken den 
1. marts. Inden da 
havde jeg besøgt 
andre arbejdsfælles-
skaber i blandt andet 
København og Aar-
hus. Vi udviklede tre 
dogmer, som stadigt 
er gældende, nemlig, 
at deltagerne skal 
være fagligt dygtige, 
skal ville fællesskabet og skal dække for-
skellige fagligheder for at undgå direkte 
konkurrence. Det sidste gør, at medlem-
merne i M8 er stolte af hinanden og 
glæder sig, når det går de andre godt,“ 
fastslår Nina Renée Knoblauch-Larsen.

Hun er projektleder for M8 og har lagt 
en stor indsats i at definere rammerne 
for M8, så det blev et fællesskab frem 
for en stribe tilfældige virksomheder, der 
er placeret samme sted. En af dem, der 
har oplevet styrken ved at arbejde sam-
men med den kompetente skare i M8 er 
Troels Nilsson.

Konkrete ideer opstod
„Sammen med Nina lavede jeg en work-
shop her, og 16 personer fra M8 deltog. 
Jeg havde i min virksomhed, Nilmor 
ApS, udviklet en app, som kan bruges til 
mange forskellige formål, og jeg havde 
behov for at finde ud af, hvad der sker, 
hvis jeg slipper mit koncept fri i det her 
forum. Det var som at se mit barn lege 
med andre børn, og det jeg fik ud af det, 
ville jeg ikke kunne have købt mig til,“ 
forklarer Troels begejstret.

Workshoppen foregik en oktober mor-
gen, hvor deltagerne i tre grupper skulle 
fokusere på tre forskellige problemstillin-
ger. Det gav helt konkrete produktideer, 
blandt andet en app til at dokumentere 
støbning af beton og en anden til at løse 
de store problemer, der er med tilsyn i 
ældreplejen. Dertil kom kontakt til flere, 

der viste sig interesserede i at investere 
i hans virksomhed.

„M8 er et fantastisk sted med mange 
fantastiske mennesker. Her er virksom-
heder, der normalt kun ses i større byer. 
Vi er meget forskellige, så vi har en 
masse at lære fra hinanden. Vi sparrer 
med hinanden, og jeg er her helt klart 

på grund af fælles-
skabet, for jeg har 
et fantastisk kontor 
derhjemme og kan 
nemt arbejde der,“ 
fortæller Troels.

Er underlagt  
tre dogmer
Arbejdsfællesskabet 
M8 tæller mange 
fagligheder, heri-
blandt så forskellige 

titler som jurist, økonom, spiludvikler, 
grafiker, oversætter, journalist, erhvervs-
psykolog og kropsterapeut. Som 
medlem af M8 skal man indgå i mindst 
en arbejdsgruppe, der er med til at drive 
stedet.

„Vi har fællesmøde en gang om må-
neden. Her vender vi det, der er vigtigt 
for fællesskabet, og så pitcher vi vores 
virksomheder for hinanden, så alle til 
stadighed ved, hvad 
de andre laver. Hertil 
kommer foredrag, 
andre faglige og ikke 
mindst sociale arran-
gementer, som også 
vores 54 netværks-
medlemmer ud over 
M8-virksomhederne 
kan deltage i,“ 
fastslår Nine Renée 
Knoblauch-Larsen.

Af de 26 virk-
somheder har 18 fast plads med eget 
skrivebord, og resten er der på deltid og 
sidder, hvor der lige er plads. Det er helt 
bevidst, at der fra begyndelsen ikke er 
fyldt helt op, for fællesskabet skal selv 
bestemme, hvem der må være med. Det 
betyder, at der er ledige pladser i M8.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Midt inde i den nyrestaurerede maltfabrik i hjertet af Ebeltoft har 26 

virksomheder samlet sig i et forpligtende arbejdsfællesskab kaldet M8. 

Der bliver stillet krav til medlemmerne, som selv vælger, hvem der må 

være med.

  DELTAGERNE 

SKAL VÆRE FAGLIGT 

DYGTIGE, SKAL VILLE 

FÆLLESSKABET OG SKAL 

DÆKKE FORSKELLIGE 

FAGLIGHEDER
Nina Renée Knoblauch-Larsen

  M8 ER ET FANTASTISK 

STED MED MANGE 

FANTASTISKE MENNESKER. 

VI ER MEGET FORSKELLIGE, 

SÅ VI HAR EN MASSE AT 

LÆRE FRA HINANDEN
Troels Nilsson
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SOM AT SE BØRNENE  

LEGE SAMMEN

Projektleder Nina Renée Knoblauch-Larsen, M8 og Troels Nilsson, Nilmor ApS
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Jesper var noget skeptisk ved idéen, 
for de anede jo intet om olivenolie.

„Jeg var heller ikke klar på, at vi 
skulle starte noget op med føde-
varer, for det kræver altid en masse 
ekstra på grund af holdbarhedsdato 
og hygiejne, men hun overtalte 
mig,“ fortæller Jesper, og Natascha 
fortsætter: „Jeg havde læst en 
hel del om, at 
mange af de oli-
venolier, vi kan 
købe i super-
markederne, de 
dumper i tests, 
og enkelte er 
end ikke egnet 
til menneskeføde. Derudover har jeg 
altid gået op i økologi, så det var en 
helt tilfældig idé baseret på mit eget 
behov,“ forklarer hun.

Mødet med Francisco
Nu skulle rejsen bare bestilles.

„Vi anede ikke, hvor vi skulle hen, 
men søgte bare på de billigste flybil-

letter. Vi endte i Andalusien uden 
at vide, at det faktisk er det sted i 
verden, der producerer mest oliven-
olie,“ fortæller Natascha. 

På rejsen besøgte de mange for-
skellige olivenolieproducenter. 

„Vi mødte nogen, hvor det bare 
var en handelsvare, og så mødte vi 
andre, hvor de var virkelig dedike-

rede. En af dem 
var Francisco,“ 
siger Jesper, 
og peger på 
et billede af 
parret sammen 
med en herre, 
og fortsætter: 

„Vi kunne mærke, at han havde en 
gnist og en lyst til at fortælle. Han 
var ikke på stedet, da vi mødte op, 
men så blev der ringet til ham, og 
han spurgte, om vi ikke ville vente 
på ham. Så det gjorde vi. Han går 
meget op i økologi og bæredygtig-
hed, og da han kom, snakkede han 
i over tre timer om olivenolie. Den 

fortælling var vi nødt til at dele med 
andre,“ forklarer han.

Tilbage til Jylland
Mødet med Francisco i 2014 gjorde, 
at de flyttede til Spanien i en pe-
riode, mens de fik et eksternt lager 
på Sjælland. Nogle af de første kun-
der, der købte en flaske økologisk 
Colombani olivenolie var fra Rønde. 
Jesper og Natascha afleverede 
produktet personligt hos dem. 

„De sagde: „I burde flytte 
herover, det er meget billigere.“ 
Natascha er kommet på Djursland, 

Natascha Colombani kunne ikke finde en god, økologisk 

olivenolie til en fair pris. Derfor foreslog hun kæresten 

Jesper Gyldendahl, at de skulle rejse til udlandet for at 

finde en. De fandt Francisco i Andalusien, og her startede 

passionen for de gyldne dråber for alvor.

  DET VAR EN HELT 

TILFÆLDIG IDÉ BASERET PÅ 

MIT EGET BEHOV
Natascha
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siden hun var barn, fordi hendes 
bedsteforældre boede her. Så hun 
har mange gode barndomsminder 
herfra,“ siger Jesper.

Natascha er opvokset i Humlebæk 
på Sjælland og 
Jesper syd for 
Aarhus, men 
inden de flyt-
tede til Spanien, 
boede de i 
København.

„Det såede 
ligesom et frø 
til, at vi begyndte at overveje det, 

og til sidst besluttede vi os for at 
gøre det. Her er det billigt at bo, vi 
er tætte på vores familier og naturen 
og der er ikke så travlt,“ siger han. 

Dedikeret til arbejdet
Før var de bare de to i virksomheden 
og solgte ét produkt – olivenolien. 
Den stod de selv og pakkede og 
sendte ud. Nu har de udvidet sorti-
mentet med blandt andet krydderier, 
tørret frugt og te, så der er kommet 
mere drift, og de har ansat otte 
medarbejdere.

„Det er fedt, at vi kan dele det her 
sammen. Den energi, det drive og 

den fælles lyst 
og passion, der 
kan blomstre,“ 
siger Natascha. 

Parret er 
blevet gift og 
kan begge 
pynte sig med 
det korsikanske 

efternavn Colombani, der er navnet 

på netvirksomheden med lager i 
Ebeltoft.

„På vores hjemmeside kan du 
købe vores økologiske olivenolie i 
forskellige størrelser – fra flasker 
med 250 ml. til 3 liters metaldunke 
eller en bag-in-box, som man ikke 
behøver løfte,“ fortæller Jesper og 
understreger, hvad parret synes ind-
holdet skal kunne: „En god oliven-
olie skal dufte af nyslået græs, den 
skal smage friskt med et lille krads i 
halsen og så skal den olierede smag 
forsvinde hurtigt,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

PAR HENTEDE  
ØKOLOGISK OLIVENOLIE  
TIL DJURSLAND

  SÅ MØDTE VI ANDRE, 

HVOR DE VAR VIRKELIG 

DEDIKEREDE. EN AF DEM 

VAR FRANCISCO
Jesper

Ejerledere Jesper og Natascha Gyldendahl Colombani, Colombani ApS
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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

Informationsmøde

onsdag den 24. februar 2020 kl. 14.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 3

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificerin-
ger, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og der-
med valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Tilmelding er nødvendig grundet corona.

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Byg og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC
- hvordan får min virksomhed det?

Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa/Aarhus Hydraulik,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2020
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BOSSEN & 

BILERNE
Det er ikke kun på Kalø Tirsdagstræf, at bilentusiasterne 

mødes. Også ved Memphis Mansion i Randers er der hver 

tirsdag i sommerhalvåret træf for vintage køretøjer og 

specialbiler. Det trækker mange herlige køretøjer, fans og 

nysgerrige til.

Jesper Villads Andersen (tv) og  
Henrik Knudsen, Memphis Mansion

Overskriften er denne gang ændret 
til Bossen & Bilerne. Ikke at Elvis no-
gen sinde er blevet kaldt „Bossen“, 
men der sigtes til Henrik Knudsen, 
der er ankermand i Memphis Man-
sion, og som gæstfrit greb mulighe-
den for at facilitere træffet.

Frisk på alting
„Vi var nogle, der samledes med 
vores biler på havnen i Randers,“ 
fortæller Jesper Villads Andersen, 
der tog kontakt til Henrik, fordi han 
ser Memphis Mansion som en perle 
i byen. „Jeg tog fat i ham, og han 
var super positiv, for Henrik er frisk 
på alting.“

Det første år blev mandag valgt 
som træfdag, blandt andet af 
hensyn til det etablerede og store 
tirsdagstræf på Kalø. „Det viste sig 
at være en skidt dag, så vi flyttede 
til tirsdag, og det fungerer rigtig 
fint. Nogle kommer forbi før eller 
efter besøg på Kalø, andre foretræk-
ker vores noget mindre træf og de 
unikke rammer, der er på Memphis 
Mansion.“

Bil & Burger
Konceptet er siden starten blevet 
justeret og udvidet. „Det koster ikke 
noget at komme med sin bil, og vi 
kan frit benytte alle faciliteterne på 
„Graceland“ ligesom Henrik og Co 
tilbyder en speciel tirsdags-burger til 
favørpris,“ fortsætter Jesper, som 
også fortæller, at alle bilejerne efter 
ti besøg på en sæson, gratis kan 
deltage i den fælles afslutningsbuf-
fet, som Memphis Mansion er vært 
for. „Alligevel må alle gerne have 
grill, madpakke og egne drikkevarer 
med.“

Antallet af biler er naturligvis 
meget vejrafhængigt. „Der kommer 
mellem 25 og 100 biler, og der er ret 
stor udskiftning,“ runder Jesper af. 
Han kommer stor set hver tirsdag og 
lufter sin MG TD Mark-II fra 1952.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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„Det er noget med mennesket og 
naturen. Hvordan påvirker vi natu-
ren, hvordan påvirkes vi af den. Vi er 
afhængige af naturen. Vi har længe 
oplevet eksponentielle vækstkurver, 
især på den teknologiske udvikling, 
men også på mængden af affald. 
Men vi kan ikke i længden komme 
udenom bæredygtighed.“

Hildebrandt spurgte, hvordan vi 
får et bæredygtigt velfærds samfund. 
„Hvordan ser det konkret ud, hvis 
vi skal beskrive det som en vision? 

Djursland kan som afgrænset om-
råde blive det oplagte eksperimenta-
rium for visionen om et bæredygtigt 
velfærdssamfund, og jeres projekt 
Change Djursland kan bane vejen.“

Det næste velfærdssamfund
Et bæredygtigt samfund er ifølge 
Hildebrandt det næste velfærds-
samfund. Men hvordan kommer 
det til at se ud? 
„Hvordan bliver 
det på en fabrik, 
på et sygehus 
eller i en familie? 
Vi er i et kæmpe 
vadested. Vi skal 
videre med en 
ny erkendelse. 
Vi skal have rebelskhed frem hos 
de unge. Vi skal opildne til oprør 
mod det etablerede, til kreativitet og 
spontanitet. Det kan ændres, man 
skal bare blive ved.“

FSC mærket papir er ikke nok
Steffen Max Høgh, CSR-direktør 
hos Holmris B8, repræsenterede på 
dagen den kommercielle vinkel på 
bæredygtighed. Han pointerede i 
sit oplæg vigtigheden af, at der skal 
være forretningsmæssigt udbytte af 
at arbejde strategisk med bæredyg-
tighed. „Det er ikke nok at skifte 
printerpapir til FSC mærket papir. 

Bæredygtighed 
skal være en del 
af forretnings-
planen, hvis 
det skal have 
den fornødne 
effekt.“

Han opfor-
drede til, at vi 

begynder at arbejde med bæredyg-
tighed i alle områder af organisatio-
nen, fordi det faktisk kan betale sig. 
Eksempelvis nævnte han, at hver 
femte dansker ifølge en analyse 

DJURSLAND SOM EKSPERIMENTARIUM FOR ET  
BÆREDYGTIGT VELFÆRDSSAMFUND
Altid skarpe professor emiritus Steen 

Hildebrandt trak hurtigt linjerne 

op som første indlægsholder på 

årets Made By Djursland event på 

Mosebrugscentret.

Professor emiritus Steen Hildebrandt

  VI SKAL OPILDNE TIL 

OPRØR MOD DET ETABLE-

REDE, TIL KREATIVITET OG 

SPONTANITET
Steen Hildebrandt
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gerne vil betale op til 25% ekstra 
for et bæredygtigt produkt. Men 
det er også 
vigtigt i forhold 
til nuværende 
og kommende 
medarbejdere. 
Ingen unge vil 
ifølge Steffen på 
sigt arbejde i el-
ler købe ydelser 
eller produkter 
af en ikke-bære-
dygtig virksomhed, hvis der findes 
et bæredygtigt alternativ. Der er 
med andre ord penge i bæredygtig-
hed, konkluderede han.

Fire ingredienser
I den efterfølgende paneldebat, hvor 
Sten Møller fra Friland og Grobund 
og Anna Oline Frieboe Laumark 
fra Den Grænseløse Festival også 
deltog, var der enighed om, at der 

skal fire ingredienser i gryden, hvis 
Djursland skal gå foran for at skabe 

et bæredyg-
tigt velfærds-
samfund: 
Økonomien, 
hjertet, hånden 
og hovedet. 
Direktør Ole 
Svith spurgte 
afslutningsvis 
deltagerne om, 
hvad vi skal gøre 

for at komme videre. Steen Hilde-
brandt opfordrede til uddannelse, 
debatter, dannelse, videndeling og 
folkeoplysning. Steffen mente, at 
spændingsfeltet mellem de forskel-
lige faggrupper skal udnyttes. Anna 
Oline talte for, at vores fortællinger 
er vigtige. „Vi skal have en fælles 
ånd.“ Steen Møller ville påbuds-
kulturen og forbudskulturen til livs. 
„Den dræber udviklingen.“

Der var enighed om, at sam-
arbejde, fællesskab og kulturelle 
begivenheder også er vigtige for en 
bæredygtig fremtid.

Change Djursland fortsætter
Arrangementet „Made by Djurs-
land“ skulle også have været 
afrunding på „Change Djursland“, 
som i uge 44 satte fokus på bære-
dygtighed på hele Djursland. Men 
Corona-restriktionerne betyder, at 
der i stedet arbejdes videre med 
forandringerne i de kommende uger.

Der er i forløbet uddannet 12 
bæredygtighedsagenter, og der har 
været 12 arrangementer hos 12 for-
skellige værter over hele Djursland, 
som har fortalt om deres arbejde 
med bæredygtighed.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

DJURSLAND SOM EKSPERIMENTARIUM FOR ET  
BÆREDYGTIGT VELFÆRDSSAMFUND

CSR-direktør Steffen Max Høgh, Holmris B8

Steffen Max Høgh, Holmris B8, Anna Oline Frieboe Laumark, Den 
Grænseløse Festival, Sten Møller, Friland og Grobund, Steen Hildebrandt

  BÆREDYGTIGHED 

SKAL VÆRE EN DEL AF 

FORRETNINGSPLANEN, 

HVIS DET SKAL HAVE DEN 

FORNØDNE EFFEKT
Steen Hildebrandt
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Tilbage i 2015 blev der 
lagt planer for, hvordan 
fjernvarmeværket med 
bare 500 tilsluttede 
forbrugere på sigt 
skulle overleve. Det 
resulterede ikke alene 
i beslutningen om at 
opføre en solvarme-
park, men også en strategi om både at 
vokse sig større og at fokusere på grønne 
teknologier.

Et kendt redskab
„Vi har aktivt valgt at bruge GMC som det 
redskab, der skal sikre, at vores handlings-
planer for de næste tre år bliver ført ud i li-
vet, fordi vi i forvejen kender og bruger me-
toden,“ fortæller direktør for TLV-Forsyning 
ApS Michael Meldgaard Christensen, der i 
dag står i spidsen for Nærvarmeværket og 
ti fjernvarmeværker med tilsammen 2.000 
forbrugere. „Det, at vi 
har slået pjalterne sam-
men, har givet os flere 
muskler, og fået os til 
at udvikle utraditionelle 
grønne varmeløsnin-
ger, fordi en del af de 
værker vi har overtaget, 
stod over for helt urealis-
tiske investeringer, der 
ikke ville være rentable.“

Handlingsplanen består af tre A4 sider, 
der for hvert år beskriver konkrete aktivite-
ter og indsatsområder i prioriteret række-
følge. „Kongstanken er, at vores forskellige 
værker økonomisk skal løbe rundt by for by. 
Det betyder, at vi rationaliserer driften ved 
at automatisere og forenkle, men også at 
vi vurderer fjernvarmerørenes energitab, 
der typisk ligger mellem 20 og 30 pct. 
Ved økonomisk at motivere husstandene 
til at bruge fjernvarmen mere korrekt, kan 
vi her opnå ganske store besparelser til 
glæde for forbrugerne selv.“ 

Bæredygtig nytænkning
De senere års udvikling af luft til vand-
varmepumper har gjort dem meget 
energi effektive. „Vi hørte om et hybrid 
varmeanlæg i Sverige, der kombinerede 
en traditionel kedel med varmepumper, og 
det inspirerede os til selv at få designet et 
hybridanlæg af mange mindre varmepum-
per koblet sammen,“ fortsætter Michael 
og fortæller, at varmeværkerne i Tirstrup 
og Balle er de første, der har fået den nye 
teknik installeret.

„Der er investeret 
i to mindre fliskedler, 
der, sammen med i 
alt 30 varmepumper 
opdelt i tre kaskader, 
leverer varmen. De er 
installeret i tre 20 fods 
containere og kan i sig 
selv levere al varmen 

en stor del af året.“ Ifølge direktøren er det 
meget billigere at anvende mindre pumper, 
fordi de er helt gængse hyldevarer, som let 
kan udskiftes enkeltvis uden det medfører 
driftsstop.

Grøn teknologi og økonomi
I det hele taget er der fart på at udvikle nye 
grønne teknologier, og Michael forudser, at 
mange mindre fjernvarmeværker får svært 
ved at overleve i deres nuværende form, i 
takt med, at ledningsnettene bliver slidt op. 
„Mange fjernvarmerør kan sandsynligvis 

holde 20 år endnu, men 
til den tid vil det, på 
grund af varmetabet, 
nok være økonomisk 
fordelagtigt, at opsætte 
varmepumper hos de 
enkelte forbrugere i 
stedet for at grave nye 
rør ned. Det er en af 
grundene til, at vi har 

stiftet Nærvarmeværket, hvor kunder, der 
bor i områder uden fjernvarme, kan få 
en varmepumpe og blive en del af 
andelsselskabet, på samme vilkår 
som fjernvarmekunder.“

At strategien om 
grøn teknologi 
og god 

økonomi er vejen frem, vidner tilslutning 
af nye forbrugere til TLV Forsyning om. „Vi 
har generelt kunnet sænke priserne, og 
har haft en fornuftig tilgang af nye varme-
forbrugere,“ slutter Michael.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

TLV-Forsyning har haft GMC-miljøcertifikat i mange år. I 

forbindelse med fornyelse af GMC i år, har virksomhedens vision 

og strategi for bæredygtighed sneget sig ind i certifikatet, 

forklædt som handlingsplan for miljøindsats.

  VI BRUGER GMC 

SOM DET REDSKAB, DER 

SKAL SIKRE, AT VORES 

HANDLINGSPLANER 

BLIVER FØRT UD I LIVET

  DET INSPIRERE OS TIL 

SELV AT FÅ DESIGNET ET 

HYBRIDANLÆG AF MANGE 

MINDRE VARMEPUMPER 

KOBLET SAMMEN
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BESLUTNING OM  
SOLVARMEPARK STARTEDE  

VÆKST OG 
GRØNT FOKUS

Direktør Michael Meldgaard Christensen, TLV Forsyning ApS
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Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Trekanten 44 B · 8500 Grenaa ·Tlf. 86 32 32 99

www.bpelectric.dk

Lindgaard Nielsen

GREFTA TRYK A/S

Tlf. 87 58 31 00     www.robaek.dk
Østergade 9, 8500 Grenaa     Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

www.mfnorddjurs.dk

❋ ❋ ❋ 

Stavnagervej 8 · 8250 Egå · Tlf.: 86 22 62 88
www.koleteknik.dk · sa@koleteknik.dk

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa 
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk

Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2021

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa

Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk
Porte og kraner
www.apro.dk

Fiskerikajerne 20 · Grenaa · Tlf. 86301236  
www.davai.dk 

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa

Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11

www.grenaa-transport.dk

NØRGAARD TEKNIK  A/S
Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090

www.noergaardteknik.dk 

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16 · 8961 Allingåbro

Tlf. 8648 1581 · info@pb-autocamper.dk

Salg, service og reparation 
af autocampere

www.PB-Autocamper.dk

    

alle kan være med

www.primanet.dk Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

– fordi viden skaber værdi…

    
    

Storegade 9 · 8500 Grenaa
86 32 12 77  · www.zacheradvokater.dk

www.fooddiagnostics.dk

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Nygårdsvej 33 · 8570 Trustrup · Tlf.: 41 18 35 41
www.rytters-toemrer�rma.dk

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Ebeltoft, Hornslet og Grenaa – www.lsp-kjaer.dk Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Bredstrupvej 42 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 08 08 · www.rnsikring.dk www.pavillonen.dk

Julegaver der glæder 2 gange
Michael Falch & DET Band * Søs Fenger * Burhan G 

Dorthe Gerlach * Adan & Noah * Anne Linnet  * Uffe Holm
DAD * Warberg * Dire Straits Tribute og meget mere… 

HN Autocenter A/S
Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

Tlf. 40 182 700 · info@montorerling.dk
www.montorerling.dk

Volkswagen Grenaa
Trekanten 8 • 8500 Grenaa

Tlf. 86321411 • www.vw-grenaa.dk 

Vi lever i mødet

Tlf. 8632 0471 · www.djurslaase.dk

www.erhvervgrenaa.dk

Jernbanegade 22a · 8400 Ebeltoft
www.mpadvokater.dk

www.nymannogjuhl.dk

Glædelig jul og godt nytår

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1 . 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 . www.peabasfalt.dk

TS Teknik
- Maskinservice 

- Smedearbejde

- Montage

Tlf: 28 72 27 70

www.videndjurs.dkwww.vandcenterdjurs.dk

Tlf. 3840 8000  ·  www.lubker.com

CO4 Maskinfabrik A/S
Bogensevej 9B · 8940 Randers SV
Tlf. 8643 3232 · www.co-4.dk

https://www.amhandel-service.dk/
https://lindgaard-nielsen.dk/
https://u-sinding.dk/
https://www.fregatten-jylland.dk/
https://henningbjerrevvs.dk/
https://lsp-kjaer.dk/
https://www.mfnorddjurs.dk/
https://www.autohus.dk/
https://www.skovplanteskolenholmegaard.dk/
https://vam.dk/
https://www.andelskassen.dk/
http://bygma.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
mailto:grenaa@garant.nu
http://www.hnautocenter.dk/
https://www.lomidt.dk/djursland/forsiden/
https://ntnodager.dk/
https://www.primanet.dk/
https://www.sparkron.dk/
https://www.vandcenterdjurs.dk/
http://www.apro.dk
https://www.co-4.dk/
http://boschcarservice.dk/
https://gertsvith.dk/
https://www.hotel-marina.dk/
https://www.lundvine.dk/
http://www.rnsikring.dk/
https://www.stark.dk/
https://www.videndjurs.dk/
https://elcon.dk/
https://www.lubker.com/
https://www.nymannogjuhl.dk/
http://www.robaek.dk/
https://www.stenaline.dk/
https://www.vw-grenaa.dk/
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For få uger siden havde de otte i 
praktik i forskellige rådgivergrene 
hos Arkikon – fire i afdelingen i Ran-
ders og fire i afdelingen i Grenaa – 
de er nu blevet til tre praktikanter og 
fem fastansatte. En statistik, som 
Thomas er godt tilfreds med.

„Vi vil gerne være et attraktivt 
praktiksted for alle praktikanter, 
der har lyst til at være hos os. Når 
et praktikforløb ender med en 
fastansættelse, så har det været 
et succesfuldt samarbejde – og 

Hos arkitekt-, ingeniør- og 
konstruktørvirksomheden Arkikon 
har de mange praktikanter. 
Direktør Thomas Enevold ser det 
som en styrke for virksomheden, 
mens praktikanterne selv er glade 
for at få fingrene ned i det, der 
venter dem på arbejdsmarkedet – 
og så ender nogen med et job.
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det er godt for praktikanten, der 
ender med en ansættelseskontrakt 
i hånden,“ fortæller han og tilføjer: 
„Men det er samtidig rigtig godt for 
os som virksomhed, fordi vi får en 
dygtig medarbejder, der allerede har 
indsigt i virksomheden og vil os.“

Udenlandske praktikanter
En af de praktikanter, der har været 
i virksomhedspraktik, og derefter 
har fået en fastansættelse, er Maria 
Leonard Christensen, der er uddan-
net VVS-ingeniør.

„Jeg havde sagt mit tidligere job 
op og var ikke sikker på, i hvilken 
retning jeg skulle. Det er fedt, at 
Arkikon har en tæt kontakt til jobcen-
tret, så man kan komme i virksom-
hedspraktik og prøve det af – det har 
hjulpet mig til at finde den rigtige vej 
og har givet mig en fastansættelse,“ 
forklarer Maria. 

I foråret havde Arkikon to uden-
landske praktikanter i jobpraktik, 
de har begge 
afsluttet deres 
uddannelser 
som arkitekter i 
udlandet, men 
ville gerne ar-
bejde i Danmark. 
En af dem er 
Merima Sadzak 
Haumand, der er uddannet arkitekt 
i Bosnien. 

„Det var ikke svært at starte 
i praktik hos Arkikon efter endt 
uddannelse i Sarajevo og Wien. Ar-
bejdsmiljøet var godt og kollegaerne 
tog rigtig godt imod mig. Jeg lærte 
lynhurtigt den danske måde at gøre 

tingene på, men der var også plads 
til at bruge min viden fra min egen 
baggrund,“ fortæller hun.

Tværfagligheden i Arkikon
Noget, som alle praktikanter frem-
hæver, der gør det til et attraktivt 
praktiksted, er, 
at der sidder 
mange fag-
grupper under 
samme tag 
– arkitekter, in-
geniører og kon-
struktører, deraf 
navnet Ark-i-kon. 
 Simone Ridder-
mann Christiansen er i semester-
praktik som ingeniør i forbindelse 
med sin uddannelse.

„Det er et fedt sted, hvor jeg også 
kan bruge de arkitekt-fag, jeg har 
haft på skolen, fordi huset rum-
mer begge faggrupper, og så giver 
Arkikon mig et indblik i, hvordan mit 

arbejdsliv kan 
blive, når jeg er 
færdiguddan-
net,“ forklarer 
Simone.

Medprakti-
kanten Toke 
Bonde, der er 
i praktik som 

bygningskonstruktør, fremhæver 
den dynamik, der opstår, ved tvær-
fagligheden: „De er så gode til at 
imødegå praktikanter. Her får vi lov 
til at være med ude på de projekter, 
der interesserer os. Vi får ansvar og 
samarbejder på tværs, og så opstår 
der en særlig dynamik her, når vi 

kommunikerer med andre fagperso-
ner,“ siger han.

Plads til forskelligheder
For Thomas Enevold og de tre andre 
medejere af virksomheden er det 
vigtigt at kunne rumme de mange 

praktikanters 
forskelligheder, 
uddannelser og 
baggrunde.

„Vi er et 
mangfoldigt 
sted, hvor der 
er plads til 
mange typer af 
praktikanter og 

medarbejdere. Vi har plads til folke-
skolepraktikanten, virksomhedsprak-
tikanten, praktikanter, hvor det er en 
del af deres uddannelsesforløb, men 
vi har også praktikanter, der inden 
studiestart skal finde ud af, om det 
her er den rette vej for dem. Flere 
af dem kommer fra udlandet. Efter 
jul får vi to nye praktikanter, hvor 
den ene er fra Ungarn,“ forklarer 
Thomas.

Når praktikanterne kommer med 
så forskellige baggrunde – både 
fagligt og etnisk – så skaber det den 
dynamik i huset, som Thomas og de 
andre medejere gerne vil opnå.

„Så bliver det et rigtigt spæn-
dende sted, hvor vi udvikler os 
både fagligt og menneskeligt, og 
så skaber vi sammen de bedste 
resultater.“

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

 PRAKTIKANTER  
SKABER DYNAMIK HOS ARKIKON

Direktør Thomas Enevold, Arkikon

  HER FÅR VI LOV TIL 

AT VÆRE MED UDE PÅ 

DE PROJEKTER, DER 

INTERESSERER OS
Praktikant Toke Bonde

  SÅ BLIVER DET ET 
RIGTIGT SPÆNDENDE 
STED, HVOR VI UDVIKLER 
OS BÅDE FAGLIGT OG 
MENNESKELIGT
Medejer Thomas Enevold
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Helt grønne er de ikke, de 
to lokale erhvervspartnere 
i Jyske Bank, Søren Woller 
Topp og Jakob Bruhn. Men 
de tror på en grøn fremtid 
for rigtig mange Djursland-
virksomheder.

Som bankens forlængede arm kører 
Søren og Jakob Djursland tyndt, når 
de besøger de mange erhvervskun-
der på halvøen. „Vi møder næsten 
altid kunderne i virksomheden, 
og har meget sjældent besøg af 
dem i banken,“ 
forklarer Søren. 
„På den måde 
får vi fingeren 
på pulsen og et 
opdateret billede 
på, hvad der 
rører sig.“

Involvering
Jakob pointerer, at de lokale er-
hvervsnetværk er vigtige fora. „Vi er 
begge stærkt forankrede i lokalom-
rådet, og det mener vi er en fordel 
for alle vores kunder. Vores store 
personlige netværk skal komme dem 
tilgode, når behovet er der.“ De to 
er også udenfor arbejdstiden i tæt 
kontakt med det lokale erhvervsliv og 
er aktive i bl.a. DWP, Erhverv Grenaa, 
Business Djursland, Rotary og Round 
Table. Man vælger ifølge Søren også 
et netværk til, når man vælger bank. 
„Vi er allerede meget involverede og 
vil gerne deltage i endnu mere.“

Den grønne bank
Jyske Bank har 
altid brugt den 
grønne farve, 
men har også 
siden 1. juli i år 
haft et CO2-neu-
tralt elforbrug. 
Det skyldes, at 
banken samme 
dato købte en vindbølle på havnen 
i Hirtshals, der fra starten dækker 

hele koncernens direkte og indirekte 
elforbrug på 15,3 GWh årligt (2019 
forbrug).

Banken finansierer også en lang 
række grønne kunder gennem 
en specialiseret afdeling for grøn 
energi, som ultimo 2019 havde 
udlån for 2,9 mia. kr. til vedvarende 
energi. Dertil kommer udlån i grønne 
bygninger for 64,8 mia. kr. og udlån 
til grønne transportmidler for 557 
mio. kr.

Afdelingen kan derfor også som 
kompetencecenter for grøn energi 
give kvalificeret sparring på finansie-
ring af grønne projekter hos lokale 
virksomheder på Djursland.

Specialister 
tæt på
Med hovedsæde 
i Silkeborg, er 
fagfolk indenfor 
max en times 
afstand parat til 
at hjælpe med at 

løse næsten enhver problemstilling. 
Jakob konstaterer, at banken er stor 
nok til have specialister på en lang 
række områder, hvor nogle pengein-
stitutter ikke helt kan være med. „Et 
eksempel er vores risk management 
afdeling. Søren og jeg støder ofte 
på virksomheder, der ikke altid er 
opmærksom på alle deres risici, f.eks. 
på fremmed valuta. Men hvorfor 
sælge med tab, fordi du ikke har ter-
minssikret din ordre, når den kommer 
i kassen? Vores specialister på om-
rådet tilbyder et uforpligtende møde 
på et par timer. Efterfølgende får du 
en komplet rapport, der afdækker alle 
risici, med deres specifikke anbefalin-
ger til optimering af din risiko.“

Banken er landets mest specia-
liserede er-
hvervsbank, og 
rådgiver f.eks. 
med private 
banking også i 
formuestrategi 
og formueop-
timering. Med 
Jyske Finans har 

banken eksempelvis også leasing 
inhouse i sin finansieringspallette.

Samlet pakke
Med bank, realkredit og leasing 
under samme tag, kan Jakob og 
Søren ofte komme med en samlet 
finansieringspakke og give grønt lys 
for en mere fleksibel løsning, som 
bliver skræddersyet til den enkelte 
virksomhed. „Som erhvervspartnere 
skal vi turde udfordre virksomheds-
lederne, så vi kan tilføre dem så 
meget værdi som muligt,“ slutter de 
i efterårsgrønne omgivelser udenfor 
afdelingen på Nytorv i Grenaa.

Lars Chalmer Rasmussen,  
lars@mercatus.dk

TO GRØNNE 
ERHVERVSPARTNERE  
VIL INVOLVERE SIG ENDNU MERE

  VI MØDER NÆSTEN 

ALTID KUNDERNE I 

VIRKSOMHEDEN
Søren Woller Topp

  VORES STORE PER-

SONLIGE NETVÆRK SKAL 

KOMME DEM TILGODE, 

NÅR BEHOVET ER DER
Jakob Bruhn
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Erhvervspartnere Jakob Bruhn og Søren Woller Topp, Jyske Bank
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Han kunne godt se, at der næsten ikke 
var noget at lave for medarbejderne, så 
han ringede til Norddjurs Kommunes 
 Erhvervsafdeling for at få hjælp. Martin 
Busk Jensen, direktør hos Röchling Meta-
Plast, sendte i efteråret 20 medarbej-
dere på kursus uden 
omkostninger og med 
god samvittighed, 
fordi de fik deres løn.

„Jeg har kun mødt 
forståelse fra med-
arbejderne for min 
beslutning. De er 
godt klar over, at vi er 
hårdt ramt, for jeg vil jo allerhelst undgå 
at sende mine ansatte på kursus, det er 
klart,“ siger han.

Fleksibelt tilbud
De startede med at sende hele 
produktions afdelingen afsted. 20 mand 
blev fordelt på to hold, det ene hold var af-
sted mandag og tirsdag i lige uger, mens 
det andet var i ulige uger.

„Vi havde oprindeligt en aftale i uge 33, 
men det kunne ikke lade sig gøre, fordi 
vi fik en rigtig travl sommer. Vi udskød 
det to-tre gange, fordi vi igen fik en travl 
efterårsferie. Det betyder meget, at det er 
et fleksibelt tilbud, der tilgodeser virksom-
hedernes behov,“ siger han og understre-
ger usikkerheden i hele situationen: „Der 
er intet at forudse 
i det her. Det kører 
op og ned, og ingen 
ved, hvad der sker i 
morgen. Den ene dag 
boomer telefonerne, 
og den næste dag er vi i tvivl, om de 
overhovedet virker. Det er udfordrende 
og stressende, fordi vi mere eller mindre 
er tvunget til at tage alle bestillinger ind, 
også alt det med en kort leveringstid, og 
det går udover medarbejderne, der skal 
rykke hurtigt.“

Fem grene
Röchling Meta-Plast får bestillinger i 
alle størrelser – lige fra 500 styks til 
vindmøllei ndustrien, som de løbende be-
stiller flere af, til to-tre stykker til en virk-
somhed, der aldrig bestiller den samme 
del igen. Men alle bestillinger udeblev.

„Så går man lidt i panik. Det er en 
jungle at finde ud af, hvad man kan få 
af hjælp. Efter et opkald til jobcentret, 
kom AOF MIDT ud til os og hjalp med at 
sætte os i forbindelse med Industriens 
Kompetence udviklingsfond, der er under 

Dansk Industri. På 
den måde kunne vi få 
100% lønrefusion.“

Derefter skulle de 
ansatte vælge mellem 
fem kursus-grene.

„De kunne vælge 
dansk, engelsk, mate-
matik, digital eller ord-

blindhed. Det krævede bare ti tilmeldinger 
for at holdet kunne blive til noget. Derfor 
endte det med, at vi oprettede to hold 
under digital,“ fortæller han og uddyber, 
hvad de ansatte kom tilbage med.

„De havde blandt andet fået indsigt i, 
hvordan man søger effektivt på Google, 
brug af Word og Excel samt en viden om 
IT-sikkerhed. De lærte at være mere agt-
pågivende, da flere arbejder på mail, og 
vi bliver mere digitale. Så det var bestemt 
brugbart for dem og for os.“

Ingen fyringer
Röchling-koncernen i Tyskland har givet 
alle direktører og ledere besked på at gøre 
alt for ikke at fyre ansatte.

„Hele situationen er konstant i mit 
baghoved, men fyrin-
ger er absolut sidste 
udvej. For det nytter 
ikke noget, at vi fyrer 
folk, og når alt det her 
forhåbentligt snart er 

ovre, så er de ansatte svære at få tilbage 
igen. Der er ikke så mange industritekni-
kere,“ fortæller han.

Han roser Norddjursmodellen og vil 
råde andre i samme situation til at springe 
ud i det.

„Det er fedt, at kommunen har opret-
tet noget, der hjælper virksomhederne, 
selvom jeg helst vil undvære. Måske gør 
vi brug af det igen, hvis det bliver nødven-
digt, nu må vi se, hvad fremtiden bringer,“ 
slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Röchling Meta-Plast A/S i Allingåbro, der programmerer, 

fræser og drejer komponenter i termoplast til stort 

set alle industrier, benyttede sig i efteråret af 

Norddjursmodellen, der er kommunens tilbud om at sende 

ansatte på kursus med lønrefusion.

  DET BETYDER MEGET, 
AT DET ER ET FLEKSIBELT 
TILBUD, DER TILGODESER 
VIRKSOMHEDERNES 
BEHOV

  DET VAR BESTEMT 
BRUGBART FOR DEM OG 
FOR OS
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Direktør Martin Busk Jensen, Röchling Meta-Plast
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Hun tager den papirstynde gyoza-dej op på håndfladen, 
hvorefter hun fylder den med hjemmelavet kødfyld, 
putter vand på pegefingeren og fugter rundt i kanten på 
dejen. Nu kommer det svære, for den skal foldes.

„Jeg elsker at lave mad. Jeg har boet 15 år i Singa-
pore og næsten to år i Kina, så jeg foretrækker at lave 
asiatisk mad. Denne her ret elsker mine børn, det er 
japanske dumplings, når de er 
foldet, så steger jeg dem på 
panden og spiser dem med no-
get lækkert tilbehør,“ forklarer 
Iben.

Mad skaber samtaler
Der er altid gang i nye projekter i Ibens køkken. Ting, 
der skal prøves af, nogen gange lykkes det, andre 
gange gør det ikke.

„Jeg lavede en lakselasagne for ikke så længe siden, 
og den var virkelig ikke god. Mine børn kunne heller 
ikke lide den, så den røg ud,“ siger hun og fortsætter: 
„Men jeg kan godt lide at prøve nye ting – i weeken-
den var jeg til tangsafari, så det er jeg i gang med at 
tørre, og her står en flaske med kombucha, der er 
en fermenteret drik, der er et sundt alternativ til 
sodavand,“ forklarer Iben om de nye projekter i 
køkkenet.

Generelt kan hun godt lide at mødes om maden. 
„Mad skaber samtaler. Og så har jeg nok taget 

den der kinesiske mentalitet med mig hjem til Dan-

mark, for de spørger altid „er du sul-
ten“, da mad er lig med gæstfrihed. 
Og så er det bare afstressende. 
Mine tanker flyder og jeg kobler fra 
efter en lang dag på arbejde.“ 

Men også i Singapore var maden 
vigtig.

„Det kan 
næsten ikke 
betale sig at 

IBEN KOBLER FRA I KØKKENET

Efter at Iben Wan har boet i udlandet i godt 17 år, har hun taget de 

asiatiske madvaner og skikke med sig hjem til hjemstavnen Grenaa. 

I køkkenet kobler hun fra, når der er travlt som overfartsleder hos 

Stena Line på Grenaa-Anholt Færgefart. 

  DET ER NOK DERFOR, AT JEG 
GODT KAN FINDE PÅ AT BAGE 
KLOKKEN TO OM NATTEN
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spise hjemme i 
Singapore. Det 
er så billigt at 
spise ude, og 
man står gerne i 
kø i lang tid, for 
at komme ind og 

spise et lækkert sted. Restauranter har 
åbent døgnet rundt – så man spiser også 

midt om natten, og mange skolebørn 
spiser også ude efter skole. Det er 

nok derfor, at jeg godt kan finde på 
at bage klokken to om natten,“ 

griner hun.

Ferie på Anholt
Hun mødte sin mand i Kina, 
hvor hun læste på universi-
tetet for år tilbage. Han var 
oprindeligt fra Singapore, 
og de flyttede sammen til 
landet.

„Så fik vi to børn sam-
men – Ilana, der i dag er 17, 
og Mattieas, der er 14, som 
jeg er alenemor til i dag. Da 
Ilana lige var fyldt 11, beslut-
tede jeg mig for at flytte 
hjem til Grenaa.“ 

„Det var rart at komme hjem. 
Der var for hektisk, og her er 
jeg tæt på naturen med skov og 
vand, det savnede jeg i Singa-
pore.“

Familien rejser derfor heller 
ikke så langt for at komme på 

ferie, da naturen er tæt på.
„I sommers tog vi færgen fra Grenaa til Anholt og 

holdt ferie. Jeg holder rigtig meget af Anholt, det er så 
lækkert derovre.“

Jul i Danmark
Selvom familien Wan elsker asiatisk mad, får de dansk 
julemad, når de holder juleaften i hjemmet i Grenaa.

„Vi elsker julemad, og jeg elsker at lave den, men vi 
laver den, så den passer til vores families smag. Vi spi-
ser altid and og hvide kartofler, men vi er ikke så vilde 
med rødkål, så der laver vi en frisk rødkålssalat i stedet. 
Og så varmer vi de franske kartofler i ovnen, det kan 
bare noget,“ griner Iben.

Traditionerne omkring at åbne gaver den 25. decem-
ber, har familien heller ikke taget med til Danmark.

„Vi venter ikke med at åbne gaverne, det var kun i 
Singapore, nu følger vi igen de danske traditioner, så 
behøver vi heller ikke vente så længe,“ slutter Iben.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

IBEN KOBLER FRA I KØKKENET

  DER VAR FOR HEKTISK, OG 

HER ER JEG TÆT PÅ NATUREN 

MED SKOV OG VAND, DET 

SAVNEDE JEG I SINGAPORE

Overfartsleder Iben Wan, Stena Line Grenaa / Grenaa-Anholt Færgefart
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Excellent Systems A/S

Made by Djursland-prisen 2020 blev i år tildelt 
Excellent Systems A/S i Mørke. Baggrunden er, at 
de har gennemført nogle ekstraordinære udviklings-
tiltag, og på den måde været med til at markere et 
innovativt erhvervsliv på Djursland. De producerer 
og handler med plastprodukter og beskæftiger ca. 
20 medarbejdere. På billedet ses Kathrine Fisker, 
Djurslands Bank (sponsor for prisen), direktør Ole 
Frederiksen og formand for Business Djursland Ole 
Sørensen.

Pavillonen
Statens Kunstfond har udnævnt Pavillonen som 
Netværksspillested i årene 2021 og 2022. „Det 
her er helt vildt positivt og vi er enormt stolte over 
denne anerkendelse. Det bliver et stort løft for Pavil-
lonen og for hele vores region. Vi er superglade for 
den opbakning vi har fra både Norddjurs og Syd-
djurs kommuner og virkelig glade for den positive 
tilgang de mange samarbejdspartnere, vi allerede 
har aftaler med, har vist fra start, og som vi glæder 
os til at folde projektet ud sammen med,” udtaler 
Jesper Jul, direktør i Pavillonen.

Auning Blikkenslagerforretning A/S
Ejerleder Kaj Dahl Andersen af Auning Blikkenslager-
forretning har efter 34 år valgt at skifte navnet ud til 
Blik & VVS, Kaj Dahl Andersen A/S. Baggrunden er, 
at virksomheden i dag i langt højere grad arbejder 
med VVS end med mere traditionelt blikkenslager-
arbejde. Der er omkring 40 medarbejdere og afde-
linger i både Risskov og Randers.

Koed A/S
Ejerleder Henrik Høstrup Sørensen har afhændet 
60 pct. af sin virksomhed Koed A/S til den svenske 
virksomhed Hedin, som er en ganske betragte-
lig BMW aktør, der har ambitiøse vækstplaner i 
Europa. Hedin Group er en af de største privatejede 
bilforhandlere i Europa, der forhandler 32 brands fra 
mere end 125 forhandlere i Sverige, Norge, Belgien, 
Tyskland og Schweiz.

SA-AL Køleteknik ApS
De to virksomheder SA-AL Køleteknik ApS og 
 Aalborg Køleteknik ApS fusionerer efter flere 
års samarbejde. Målet er stigende vækst med 
endnu bedre service, øget kapacitet og fortsat 
konkurrence dygtig prissætning. „I vores hidtidige 
samarbejde oplevede vi, at begge vores virksom-
heder havde samme fokus på høj faglighed og 
kvalitet,“ fortæller Rune Høyer, der sammen med 
Jesper Katholm udgør den nye ejerledelse i SA-AL 
Køleteknik, som bliver det nye fællesnavn. 

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

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

Tlf: 20 60 98 76 / www.cito-as.dk

Grenaa

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://lsalaw.dk/
https://www.amhandel-service.dk/
https://cito-as.dk/
https://u-sinding.dk/
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Rønde Sparekasse

Rønde Sparekasse har konsti-
tueret kreditchef Jens Haahr 
(57) som ny direktør, efter 
Max Hovedskov har forladt 
sparekassen for at tiltræde 
som direktør i Frøs Spare-
kasse i Rødding. 
„Vi har været glade for sam-
arbejdet med Max, men må 
acceptere at han har fået et 
tilbud, han ikke kunne sige nej 
til,” udtaler formand Annelise 
Udsen.

Djursland Landboforening

Hans Gæmelke, formand for 
Djursland Landboforening, 
kan se frem til endnu to år i 
Landbrug & Fødevarers 
Primærbestyrelse. 

Ebeltoft Park Hotel
Jesper Petersen er stoppet 
som direktør på Ebeltoft Park 
Hotel. Han bliver afløst af 
Anna-Sophie W. Andersen 
og Kirsten Bakmann fra Dan 
Mark Ejendomme A/S, der 
ejer hotellet. 

Kystvejens 
 Konferencecenter A/S

Direktør Laila Qvist har valgt 
at stoppe som direktør for 
Kystvejens Konference center 
til årsskiftet. „Efter ni år med 
samme dygtige direktør, skal 
vi have ny ledelse for hotellet 
og igangsætte en forandrings-
proces, hvor det tidligere 
Kystvejen Konference hotel 
ændres til Kystvejens Strand-
hotel,“ fortæller ejer og 
bestyrelses formand, Annie 
Stæhr Thomsen.

Aarhus Airport A/S

Mathias Fruergaard (28) er til-
trådt som teknisk chef i Aarhus 
Airport. Han kommer fra en 
stilling som projektleder hos 
Aarhusbaserede entreprenør-
virksomhed Q-Construction, 
hvor han igennem har ledet 
byggeprojekter rundt omkring 
i Danmark. Mathias er uddan-
net bygningsingeniør i 2016 
fra Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet med speciale i 
byggeproduktion.

Djurslands Bank A/S

Bankdirektør i Djurslands 
Bank Lars Møller Kristensen 
er indtrådt i Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening besty-
relse.

Jesper Vernegaard (52) 
er tiltrådt som vicedirek-
tør i Djurslands Bank. Han 
kommer fra en stilling som 
underdirektør i banken og får 
det overordnede ansvar for 
bankens nyoprettede afde-
ling for Forretningssupport, 
bankens nye Kompetencecen-
ter, IT og Finans-området. I 
forhold til bankens filialer har 
Jesper Vernegaard fortsat det 
overordnede ansvar for salg 
og aktiviteter.
Han har tidligere bestridt 
flere stillinger indenfor den 
finansielle sektor; herunder 
som salgschef i PFA, koncept- 
og kommunikationsdirektør 
i Vestjysk Bank, direktions-
assistent i Letpension og 
underdirektør i Bankpension.

Virtuels Businessnetværk
HR
8. december 2020 kl. 8.00–9.00.
Arr./info: Business Djursland,  
kontakt@businessdjursland.dk

Nytårskur
8. januar 2021 kl. 13.00–15.00.
Vanen tro inviteres til Nytårskur i Busi-
ness Djursland, hvor borgmestrene fra 
Norddjurs og Syddjurs kommune taler.
Arr./info: Business Djursland,  
kontakt@businessdjursland.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 ar-
bejde 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 Nyt-
årsdialog, 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

Generalforsamling
24. marts 2021 kl. 19.00–21.00.
Arr./info: Business Djursland,  
kontakt@businessdjursland.dk

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41834242 Ejendomsselskabet EJ Grenaa ApS ..............10.11.2020
41829761 Kristoffer Krabbe ApS ....................................09.11.2020
41822007 Mårslet Autotransport ApS ............................05.11.2020
41820144 Vip`s Entreprenør service ApS .......................05.11.2020
41815930 Nymann & Juhl Byggerådgivning ApS ..........03.11.2020
41815396 EGK 2019 ApS ................................................03.11.2020
41811323 Arizona Fyrværkerisalg ApS ...........................02.11.2020
41783338 Industriparken 18 ApS ................................... 23.10.2020
41840390 Munkholm Zoo ApS .......................................12.11.2020
41833491 econsultants ApS ...........................................10.11.2020
41824298 Sølvbakkegård IV A/S.....................................06.11.2020
41789654 Øens Lægehus ApS ...................................... 26.10.2020

Selskabsændringer
67203518 ÅT KØKKENSALG ApS .......................................15.11.2020 2)
36398078 KVISTUR ApS ......................................................12.11.2020 4)

37113492 Klinik for fodterapi ved Klaus Johansen IVS .......10.11.2020 4)
39614642 Tom BK IvS ..........................................................10.11.2020 4)
38149911 KabelKiosken IVS ............................................... 04.11.2020 3)
39784882 Demacq Recycling Denmark ApS...................... 03.11.2020 0)
40471545 ApS af 22/2 2019 ................................................ 03.11.2020 0)
40159681 Nord - Cargo ApS.................................................02.11.2020 0)
40225633 den fede ko IVS ...................................................02.11.2020 0)
39694530 Selskabet af 2. juli 2018 ApS ..............................02.11.2020 0)
13014078 Aktieselskabet af 28. oktober .............................31.10.2020 2)
27089585 AAT Gruppen A/S ................................................31.10.2020 2)
40314040 AOI Ejendomme IVS .......................................... 30.10.2020 0)
40329994 Weber Service K7 IVS .........................................27.10.2020 0)
40405836 S.B.A Belægning & Anlæg IVS ...........................27.10.2020 0)
40122745 Wester Group IVS ...............................................27.10.2020 0)
40013806 KBH Skovservice IVS ......................................... 26.10.2020 0)
40424253 SMÅbyg ivs ........................................................ 26.10.2020 0)
39992175 ReduceCO2 ApS ................................................ 26.10.2020 0)
21243779 TP SUPPLY ApS ................................................. 23.10.2020 0)
39700247 Falken Ophold IVS .............................................. 23.10.2020 0)
37941085 SB byg & service ApS .........................................12.11.2020 4)

76952728 HORNSLET VÆRKTØJSFABRIK ApS ................12.11.2020 4)
80158416 FINN POULSEN VVS ApS................................... 11.11.2020 4)
39198371 Nix IVS .................................................................10.11.2020 4)
39195038 454 IVS ................................................................10.11.2020 4)
36435194 YAI YAI ApS .........................................................09.11.2020 3)
40003428 SBB entreprise IVS ............................................. 03.11.2020 0)
40101667 Mighty Monkey IVS ............................................ 03.11.2020 0)
39891042 J.k handel IVS ..................................................... 03.11.2020 0)
39895315 DTC Byg IVS ....................................................... 03.11.2020 0)
40193901 Danske oplevelser IVS ........................................02.11.2020 0)
39755203 R-A Multiservice IVS ...........................................02.11.2020 0)
40161074 DT7006 IVS ........................................................ 26.10.2020 0)
37167878 DanGreenGroup IVS ........................................... 26.10.2020 0)
34705534 ONLYOUTDOOR ApS ........................................ 23.10.2020 0)

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

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

Fra sygeplejerske  
til ansvarlig for  
frugt- og grønt i Let-Køb 
som småjobber

 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.nyborg-s.dk
https://www.kovsted.dk
http://jobnet.dk
http://www.permoeller.dk
https://www.bpelectric.dk
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Hvad tæller 
for dig?

Alle data er indhentet i perioden 
27.10.2020 - 20.11.2020
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 

222CYCLES DENMARK A/S*
Energivej 134 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,8)
Resultat før skat -0,3 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1,4)
Antal ansatte 3

APPLICATA APS*
Gåsebakken 19 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,6)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 2

COVIDENCE A/S*
Strandvejen 2A 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 106,5 (106,1)
Resultat før skat 86,2 (86,6)
Egenkapital 76,0 (103,2)
Antal ansatte 32

DAHL & JUUL - INTERIØR APS*
Slotsvej 2B 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

DANSK HUS & HAVE SERVICE APS*
Skrejrupvej 29B 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 1,3 (2,0)
Resultat før skat -0,2 (0,6)
Egenkapital 0,7 (0,9)
Antal ansatte 3

DHHS APS*
Skrejrupvej 29B 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,6)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,2)
Antal ansatte 4

ERLING BACH PEDERSEN 
ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,8)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 3,7 (3,5)
Antal ansatte 3

FISCHER THORUP BYG APS
Bjødstrupvej 27 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,3 (2,2)
Resultat før skat 1,4 (-0,0)
Egenkapital 1,6 (0,5)
Antal ansatte 8

GLENTEREDEN APS*
Grønhøjvej 10 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,5)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 8

GREY BIDCO 2019 APS
Strandvejen 2A 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste -8,9 (0,0)

Resultat før skat -34,8 (0,0)
Egenkapital 460,2 (0,0)
Antal ansatte 2

HAVNEVEJENS FRISØRSALON APS
Havnevej 57 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

HOLMRIIS-EBELTOFT 
EL-INSTALLATION A/S
Østeralle 23 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 8,1 (7,6)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 3,4 (3,0)
Antal ansatte 22

HORNSLET SNEDKER-, TØMRER- 
OG KØKKENFORRETNING APS
Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 3,6 (4,7)
Resultat før skat 0,6 (1,6)
Egenkapital 1,8 (2,6)
Antal ansatte 9

ICAN APS*
Ebeltoftvej 10 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,5 (0,6)
Resultat før skat 0,8 (0,2)
Egenkapital 3,1 (2,7)
Antal ansatte 2

KJÆRSGAARD DEVELOPMENT APS
Engdraget 4 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,1)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 34,9 (14,5)
Antal ansatte 3

LYNGBY VVS. APS
Mølletoften 2 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,1)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 8

MOURITSENS EFTF. APS
Østergade 1C 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte 3

MURERFIRMAET 
BENT KLAUSEN APS*
Industrivej 20 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 39,6 (28,2)
Resultat før skat 2,6 (2,8)
Egenkapital 11,4 (9,4)
Antal ansatte 72

MURERFIRMAET NN BYG APS*
Hvedevænget 9 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-9-2020 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,0)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 3

OTTO SØRENSEN A/S
Hovedgaden 51 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,5)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 7,7 (7,9)
Antal ansatte 8

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 3,7% 3,8%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 1,7% 16,1%
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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,

Boligsidens Markedsi…

Læs

seneste

pressemeddelelsen:

Boligpriserne

stiger for
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Pressemeddelelser

Vælg dato nedenfor, for at

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -5,4% -28,7%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 10,1% 25,4%
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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,

Boligsidens Markedsi…
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Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

PJ BETONBORING 
OG SKÆRING APS*
Stationsvej 11 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,5)
Resultat før skat -0,0 (0,5)
Egenkapital 0,6 (1,0)
Antal ansatte 3

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 145,1 (138,3)
Resultat før skat 49,8 (45,6)
Egenkapital 184,8 (173,7)
Antal ansatte 133

R.C. HOLM A/S
Industrivej 18 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,9 (3,0)
Resultat før skat 2,4 (0,8)
Egenkapital 12,7 (11,0)
Antal ansatte 5

SCHMIDT MØBLER, GRENAA APS
Kannikegade 16 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,7)
Resultat før skat 0,1 (-0,5)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 6

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET 
LARS NIELSEN APS
Grønhøjvej 10 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,1 (3,0)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 6

https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
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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 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

VIRKSOMHEDER PÅ 
GENBRUGSSTATIONERNE
 
I 2021

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

Til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
 
I 2021 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du 
tilmelder. Det koster 790 kr. ekskl. moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op 
til 3.500 kg plus en eventuel trailer.

Alternativt til et årsabonnement kan virksomheder betale for et enkelt 
besøg på genbrugsstationerne, så der betales pr. besøg. Det koster 200 kr. 
ekskl. moms pr. besøg.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Venlig hilsen
Reno Djurs

NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel

Regnskabsafslutning  30-6-2020

Bruttofortjeneste 7,8 (6,1)

Resultat før skat 1,7 (0,9)

Egenkapital 4,5 (3,4)

Antal ansatte 12
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

TAL-VISNING
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https://www.mfnorddjurs.dk
http://renodjurs.dk/


www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2020 31Ajour

Da Joachim Jorge Vetter til-
trådte som direktør den første 
august i Nardos A/S i Knebel, 
var det på en dramatisk bag-
grund. Den tidligere direktør 
Jette Paaske Nielsen døde 
pludseligt af en blodstyrtning 
kort inde i sin sommerferie. 
En penibel situation for ejer og 
stifter af virksomheden for 40 
år siden, Niels Erik Aamann. 

Fra ejendoms administration 
til fabrik
Niels Erik er ikke selv admini-
strator, så en ny direktør skulle 
på banen hurtigt. Han har 
kendt Joachim gennem de sid-
ste 30 år, der efter omkring ti 
år som forretningsfører i DJE-
Bolig i Grenaa havde besluttet 
sig for, at skulle lave noget an-
det. Efter en del dialog blev de 
to enige om, at Joachim skulle 
indtage direktørstolen. Da der 
samtidig blev lavet en mentor-
ordning med den pensione-
rede direktør Mogens Varsted, 
som bor i lokalområdet, turde 
Joachim godt overtage roret.
Nardos udvikler og produ-
cerer naturlige shampoo‘er 
og cremer sammen med en 
stribe andre produkter indenfor 
personlig pleje og tilskuds-
foder til dyr.

Tre ben
Det ene, ældste og stadig 
største ben i virksomheden er 
cremer til landbruget, hvor ho-
vedparten af produktionen går 
til eksport, forklarer direktøren. 
„Vi har et ret stort marked i 
Tyskland, hvor vores lokale 
grossist er en af vores største 
kunder. Vi leverer rigtig meget 
til økologiske landmænd, da vi 
laver alting fra bunden på basis 
af planter, som overvejende 
er økologisk produceret. Det 
har vi altid gjort, også inden 
det blev moderne. Det har 
været indstillingen her. Det var 
faktisk det, der fik mig til at 
tage jobbet.“
Det andet ben er private 
label produkter. Her kommer 
kunderne til Nardos med en 
idé, hvorefter Niels Erik, der 
stadig er opfinder og udvikler 
i virksomheden, går i gang. 
„Kunden laver design med 
vores hjælp, mens vi udvikler 
indholdet. Vi producerer, pak-
ker og sender det til kunden. 
Vi er ikke de billigste til at pro-
ducere, men resultatet bliver 
også fra øverste skuffe.“
Egne produkter i webshop-
pen Vera Cura er det sidste og 
ifølge Joachim lidt forsømte 
ben. „Den skal renoveres. 

Jeg har taget ansvaret for 
den hjem i huset, vi udvikler 
selv på den nu. De primære  
produkter er muskelbalsam 
til sportsskader, kulde- og 
varmecreme.“

Ingen marketing
Vi er den skjulte eminence i 
branchen, postulerer Joachim. 
„Nils Erik har et navn efter 
40 års arbejde i branchen, og 
hans evne til at udvikle cremer 
er ret velkendt. Han ved rigtig 
meget om emulgatorer og har 
en kæmpekompetence. Nye 
kunder finder selv frem til os, 
og vi tillader os enda at sortere 

i dem. De skal have både tål-
modighed og råd til at arbejde 
med produktudviklingen.“

Lange briller på
Oktober måned har budt på flot 
vækst, som også hele sidste 
regnskabsår gjorde. Joachim 
håber, at næste år bliver status 
quo resultatmæssigt. „Der er 
blevet udsat store investerin-
ger, som nu er på vej. Bl.a. et 
ERP-system og et opdateret 
produktionsapparat. Men vi 
har lige købt nabogrunden, så 
vi tror på fremtiden og har de 
lange briller på her på Mols.“

Direktør Joachim Jorge Vetter, Nardos A/S

Siden 1982 har det med Skatteministeriets 
værdi ansættelsescirkulære været muligt 
mellem familiemedlemmer at overdrage fast 
ejendom til en værdi, der ligger +/- 15% af den 
seneste offentlige ejendomsvurdering. 

15%-reglen ændret til 20%
Fra 1. juli i år blev reglen ændret til +/- 20% på 
baggrund af den nye ejendomsvurderingslov 
og de nye ejendomsvurderinger, som offentlig-
gøres fra dette efterår frem til 2022. Ambitionen 
med de nye ejendomsvurderinger er, at disse 
skal være mere ”markedsnære” end de hidtil 
har været. 

»Særlige omstændigheder«
En undtagelse fra +/- 20%-reglen er, hvor 
der foreligger »særlige omstændigheder«. 
Definitionen herpå har Skatteministeriet ud-
dybet nærmere med sit nye styresignal. Heraf 
fremgår, at det beror på en konkret vurdering af 
særligt differencen mellem handelsværdien og 
overdragelsessummen, hvorvidt der er tale om 
»særlige omstændigheder«. 
Eksempler på »særlige omstændigheder« kan være:

• Hvis der før eller efter overdragelsen sker 
salg af ejendommen mellem uafhængige 
parter til en højere værdi

• Hvis der før eller efter overdragelsen sker 
belåning af ejendommen ud fra en højere 
vurdering

• Hvis der har været salgsforhandlinger eller er 
indhentet en mæglervurdering til en anden 
værdi end den anvendte

Fremtidens familieoverdragelser
Med det nye værdiansættelsescirkulære og 
styresignal, samt de nye ejendomsvurderinger 
vil området for familieoverdragelser reduceres. 
Værdiansættelsescirkulæret finder desuden ef-
ter sin ordlyd kun anvendelse, hvor bolig ejeren 
har modtaget sin nyeste ejendomsvurdering 
efter ejendomsvurderingsloven, hvilket kan 
skabe en usikker retsstilling for mange.

Vi anbefaler, at man i sin overdragelsesaftale 
aftaler et skatteforbehold, således der er mu-
lighed for at annullere overdragelsen, såfremt 
Skattestyrelsen får grundlag for at anfægte 
overdragelsen.

NYE REGLER FOR FAMILIEOVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM KLUMME – ADVOKAT

Af Jo Abildgaard, advokat, 
Lindhardt Steffensen Advokater A/S, 
www.lsa-advokater.dk

Vækst med 
shampoo og creme



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
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