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4 VIGTIGT AT SÆTTE SIT EGET HOLD
Brugsuddeleren i Glesborg har ansvaret for cirka 70 medarbejdere i en forretning, der på
kun to år er gået fra stor gæld og underskud til markant øget omsætning og overskud.
Hans råd til andre er, at man som leder skal sætte sit eget hold.

6 DRØMMEN OM FINANSIEL UAFHÆNGIGHED
De fleste har nok en ambition om at blive økonomisk uafhængig af forældre, arbejdsgiver
og ægtefælle. En af vejene til det er at investere sine penge i aktier ligesom kvinderne
bag virksomheden Moneypenny & More. Man kan begynde med 500 kroner om måneden.
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hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
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11 BILEN&BOSSEN: TOSSET MED LASTBILER
SIDEN 4-5 ÅRS ALDEREN

Personprofil Direktør Bo Nørregaard Jensen, Viden Djurs [forsidefoto]
Når direktøren for Viden Djurs, Bo Nørregaard Jensen, kaster sig over en opgave, går han
op i det med liv og sjæl. Det gælder både i jobbet og privat. I løbet af ugen arbejder han
igennem på sit værelse i Grenaa. Når han er hjemme på Fyn, er der slukket for synkroniseringen på alle enheder.

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

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.

Djurs Sommerland i Nimtofte har en strategi om at gå fra at være en attraktion, turister
besøger, når de alligevel er her, til at være selve destinationen for rejsen. Det kræver
større overnatningskapacitet på Djursland.

Da Søren Pedersen og hans bror lukkede deres fælles entreprenørfirma VL Pedersen ned
for år tilbage, købte han den fine Scania 140 Super fra 1974 af selskabet. Da havde han
allerede brugt tre år på at sætte den i stand.

www.bps-el.dk

Svend Pilgaard Automobiler A/S
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Brugsuddeleren i Glesborg
har ansvaret for cirka 70
medarbejdere i en forretning,
der på kun to år er gået fra
stor gæld og underskud til
markant øget omsætning og
overskud. Hans råd til andre er,
at man som leder skal sætte sit
eget hold.

Den 1. december 2018 overtog
Andreas Strømholt Bach ansvaret
som uddeler i SuperBrugsen Glesborg. Allerede året efter oplevede
butikken det største spring i kunde
tilfredshed af alle SuperBrugser og i
2020 Djurslands bedste på kundetilfredshed. Sin debut som leder fik
han som souschef.
„Det var i virkeligheden betydeligt
hårdere at blive souschef end
uddeler. Det har taget tid at fortjene den respekt, jeg har nu,
og det lykkedes mig at vise
mit værd ved at arbejde på
at undgå kliker og komme
hele vejen rundt ved
blandt andet at spise

frokost med mine medarbejdere,“
husker Andreas Strømholt Bach.
Hans karriere i forretningen
begyndte langt tidligere, da han blev
ansat som flaskedreng i 2007. Det
var hans fritidsjob i folkeskolen og
senere gymnasiet. Efter studentereksamenen rejste han et halvt år
med en kammerat til Indien og Thailand for at finde ud
af, hvad han ville.
Da han kom
hjem, søgte
han tilbage
til butikken
og blev ledertrainee.
Bliver aldrig sjovt at
afskedige
„Dagen efter,
jeg blev færdig
med uddannelsen, ansatte

butikken mig som souschef, hvilket
på kursus i
afdeling og nyt
ER DET EN GOD IDÉ AT
jeg var i to år, inden stillingen som
personalejura.
forområde til
VÆLGE SINE KONFLIKTER
uddeler blev ledig. Jeg søgte den og
butikken. Han
fik den. Det var dagen efter min 26Stop op og nyd
overtog en
MED OMHU OG TRYKKE PÅ forretning med
års fødselsdag,“ husker Andreas.
succeserne
Det første halve år var psykisk
Med tiden fik
stor gæld og
PYT-KNAPPEN EN GANG
hårdt for ham. Slagterafdelingen
han styr på det,
underskud. I dag
skulle optimeres og der var behov
og arbejdet med IMELLEM
er omsætningen
for personaleændringer. Det havde
at sætte sit hold
øget med 13 milhan ondt i maven over, og der er
begyndte at bære frugt. Som noget
lioner, og sidste år gav butikken et
viden og erfaringer, han gerne ville
af det første samlede han medarbej- overskud på 2,5 millioner. Til andre
have haft dengang.
derne og fortalte, hvad han gerne
unge ledere i lignende situationer
„Der er meget jura i at afskedige
ville med SuperBrugsen Glesborg.
har han de her råd:
en medarbejder. Det kan komme til
At den skulle være det bedste og
„Sæt dit eget hold! Det er helt
at koste mange måneders løn, især
mest inspirerende sted at handle
essentielt for, at det kører. Det
til nøglemedarbejdere. Jeg vidste
og arbejde. Den vision er udlevet til
betyder ikke, at alle skal skiftes ud.
dog, hvad jeg
fulde.
Jeg har selv afskediget og erstattet
gik ind til, og
I
dag
har
tre medarbejdere. Og så er det en
JEG VIDSTE DOG,
hvad der skulle
SuperBrugsen
god idé at vælge sine konflikter med
HVAD JEG GIK IND TIL, OG
ske. Men det
Glesborg en
omhu og trykke på pyt-knappen en
bliver aldrig
nyindrettet,
gang imellem og også stoppe op og
HVAD DER SKULLE SKE.
sjovt at afskevelfungerende
nyde sine succeser nu og da.“
dige,“ mener
og
populær
MEN DET BLIVER ALDRIG
uddeleren, som
slagterafdeling,
Haakon Rønnow Petersen,
siden har været
en ny nonfood
haakon@mercatus.dk
SJOVT AT AFSKEDIGE

VIGTIGT AT SÆTTE

SIT EGET HOLD
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Unge ledere
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Uddeler Andreas Strømholt Bach, SuperBrugsen Glesborg
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Iværksætter Ann-Christina Lykke Motzfeldt, Moneypenny & More

De fleste har nok en ambition om at blive økonomisk uafhængig af forældre,
arbejdsgiver og ægtefælle. En af vejene til det er at investere sine penge i
aktier ligesom kvinderne bag virksomheden Moneypenny & More. Man kan
begynde med 500 kroner om måneden.
Flere gange om dagen går Annmed hinanden, og det fungerer
Facebookgruppe kun for kvinder
Christina Lykke Motzfeldt ind på sin
godt, for det er fleksibelt. Vi kan
Det hele begyndte tilbage i 2008,
investeringsportal hjemme fra konnemmere passe vores jobs ved
hvor hun for første gang investerede
toret i Rønde for at holde øje med
siden af. Men nogle gange er det en penge. Da hun syv år senere blev
udviklingen af sin aktieportefølje. Nu ulempe, at det
fyret fra sit job
og da sælger hun lidt ud og køber
er så fleksibelt
i et reklamebuVI VIL GERNE HAVE
andet. Stille og roligt har hendes
for os begge.
reau, begyndte
formue vokset sig større, siden hun
Så er det ikke
hun at daytrade
DET HER TIL AT VOKSE OG
begyndte med at investere, og det
sikkert, Linnéa
og søgte råd
mener hun, alle kan og bør.
kan samtidigt
ANSÆTTE FOLK
om investering i
„Jeg ville ønske, mine forældre
med mig. Det
onlinefora.
havde introduceret mig til investeville være nemmere, hvis vi gjorde
„Jeg oplevede, at de her online
ringer, men det er aldrig for sent at
det her på fuld tid,“ mener Anngrupper om investering var domistarte. Alle kan investere, og især
Christina.
neret af mænd, der gik mere op i at
på langt sigt er det en god måde at
Som det er nu, kan de mødes
fortælle, hvor meget de havde tjent
have økonomi på. Der går sport i det, fysisk om onsdagen, hvor Linnéa
end at hjælpe hinanden. Der var
og pludselig en dag er det sjovere at
har fri fra Aalborg Sygehus, så de
flere, der skrev, at jeg burde henkøbe aktier end tøj i H&M,“ fortæller
to iværksættere forsøger at lægge
vende mig andre steder med mine
Ann-Christina
deres foredrag
spørgsmål,“ husker Ann-Christina.
Lykke Motzfeldt.
om investering
Hun indså, at kvinder og mænd
ALLE KAN INVESTERE,
Hun har,
om onsdagen og investerer forskelligt, og da hun
OG ISÆR PÅ LANGT SIGT
ud over eget
i weekenderne.
mødte Linnéa, der havde stiftet
reklamebureau,
Derfor er det en
Facebookgruppen „Moneypenny –
ER DET EN GOD MÅDE AT
sammen med
drøm for de to
kvinder som investerer“, klikkede de
businesspartneat skrue ned for
HAVE ØKONOMI PÅ
to fint og indledte deres professioren, Linnéa Schderes faste jobs
nelle samarbejde. Da virksomheden
midt, virksomheden Moneypenny
og op for arbejdet med Moneypenny bygger videre på Facebookgruppen,
& More, som via sin hjemmeside
& More.
og altså er mere end den, er navnet
sælger en bog, forskellige investe„Vi vil gerne have det her til at
Moneypenny & More.
rings- og opsparingsværktøjer samt
vokse og ansætte folk. Vi er i gang
kurser og foredrag. Linnéa bor i
med at udvikle en abonnements
Haakon Rønnow Petersen,
Aalborg, hvor hun er kræftforsker.
ordning med webinarer, ekspert
haakon@mercatus.dk
indlæg, rabatter og bonusser. Med
Vil gerne ansætte
fast betaling hver måned kan vi se,
„Alt i vores samarbejde foregår
hvor mange der bliver råd til at anonline. Det er oplagt, at vi er online
sætte,“ fortæller Ann-Christina.

DRØMMEN OM

FINANSIEL UAFHÆNGIGHED
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VIL VÆRE ALLE

LEGEBØRNS DESTINATION
Djurs Sommerland i Nimtofte har en strategi om at gå fra at
være en attraktion, turister besøger, når de alligevel er her,
til at være selve destinationen for rejsen. Det kræver større
overnatningskapacitet på Djursland.

Arbejdet med strategien om at blive
strategi er rigtig. Når vi ansætter
rejsen. Det synes jeg, vi lykkes godt
en oplevelse, familier fra hele Danpersonale, caster vi dem til den
med, men en anden udfordring er
mark og vores nabolande vil rejse til, rigtige funktion og oplærer dem til
antallet af overnatningsmuligheder
har været i gang
opgaven. De
i området,“ forklarer Henrik B.
i Djurs Sombliver også intro- Nielsen.
VI HAR UDVIKLET
merlands siden
duceret til vores
2008. Investerin- MASSIVT FOR AT BLIVE EN
værdier, som er
Vil samarbejde med feriecenter
ger på mere end VÆSENTLIG DEL AF SELVE
seriøsitet, reI højsæsonen er der for få over500 millioner
spekt og udviknatningsmuligheder til gæsterne,
FORMÅLET MED REJSEN
kroner er gjort
ling,“ fortæller
som efterhånden gerne rejser fra
for at tilpasse
direktøren.
hele landet og vores nabolande for
sig gæsternes ønsker, som parken
at besøge forlystelsesparken. For
holder godt øje med.
Har udviklet massivt
eksempel lejes kun cirka 2.500 af
„Vi vil være den bedste forlystelAt 80 procent af de sæsonansatte er Djurslands i alt 15.000 feriehuse ud.
sespark for legebørn i Danmark. Det gengangere, bekræfter ham i, at det
Derfor har de to brødre arbejdet de
kræver, at vi ved, hvad de vil have.
er en attraktiv arbejdsplads, og det
seneste år på at skabe højere kapaDerfor spørger vi et repræsentativt
giver den fordel, at langt de fleste
citet på overnatning.
udsnit af vore gæster ved udgankender til de krav og forventninger,
„Vi er på udkig efter, om vi kan
gen af parken om deres oplevelse
der stilles til dem som medarbejfinde et feriecenter, der kunne være
af ventetider ved salgssteder,
dere. Henrik ejer Djurs Sommerland
interesseret i at bygge i umiddelbar
renlighed, atmosfære og om de vil
sammen med sin bror, Michael
nærhed af Djurs Sommerland. Det
anbefale Djurs Sommerland til andre B. Nielsen, og de har siden 2008
er vores førsteprioritet at finde en
og meget andet,“ fortæller direktør
investeret mere
sådan samarHenrik B. Nielsen.
end en halv
VI ER PÅ UDKIG EFTER, bejdspartner.
milliard kroner
Men lykkes vi
OM VI KAN FINDE ET FERIE- ikke med det, taCaster personale til jobbet
i at udvikle
På den baggrund vender hele
forlystelses
CENTER, DER KUNNE VÆRE ger vi selv skridt
driftsorganisationen, hvordan den
parken, og
til at bygge
INTERESSERET I AT BYGGE
kan gøre det endnu bedre i morgen.
næste attraktion
og drive egne
Ved at følge strategien har parken
bliver et DinoI UMIDDELBAR NÆRHED AF overnatnings
opnået at vinde fornemme priser,
saurland, som
faciliteter lige
DJURS SOMMERLAND
blandt andet som Danmarks bedste
åbner i næste
ved siden af
familieforlystelse i 2020 og bedste
sæson.
Djurs Sommerfamilieforlystelsespark i Europa i
„Vi har udviklet massivt de sidste
land,“ lover Henrik B. Nielsen.
2019.
mange år for at gå fra at være en
„Når vi kan modtage de priser, er
forlystelsespark, gæsterne besøHaakon Rønnow Petersen,
det meget motiverende og bekræfger, mens de er her, til at blive en
haakon@mercatus.dk
ter os i, at vi gør det godt, og vores
væsentlig del af selve formålet med
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Direktør Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland
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TOSSET MED
LASTBILER

Speciale i entrepriseret

SIDEN 4-5 ÅRS ALDEREN

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

Da Søren Pedersen og hans bror lukkede deres fælles
entreprenørfirma VL Pedersen ned for år tilbage, købte
han den fine Scania 140 Super fra 1974 af selskabet. Da

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

havde han allerede brugt tre år på at sætte den i stand.
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STEM PERSONLIGT PÅ EN ENERGISK POLITIKER
OG ERHVERVSMAND MED HANDLEKRAFT!

„Jeg er flasket op med lastbiler, og
vi gik ikke i børnehave, men med
far på værkstedet. Det var en helt
naturlig ting, og på den måde lærte
jeg stille og roligt, hvordan tingene
er skruet sammen,“ fortæller Søren,
der også oplevede, at Scaniaen fik
større betydning for ham, da de
lukkede. „Det blev en slags minde
om en rigtig god tid, og det er en
fantastisk hobby.“
I starten ville han holde den så original som muligt, men hen af vejen
gik der lidt knejtgejl i den, med CD
afspiller og lidt ekstra lamper. „Alle
de originale emblemer manglede, så
de var udskiftet med nye, der ikke
var de rigtige. Jeg fik kontakt til to
brødre, der tidligere havde ejet bilen,
og de lå inde med alle emblemerne,
der kan være ret kostbare,“ fortsætter Søren, der fik dem forærende
mod selv at hente dem i lastbilen i
Norge.

Scania LBS 140 super, 1974
Motor:
V8 14.2 liter
350HK
Gear:
10 Fuldsynkroniseret
Producerede: ca. 5.100 stk (1969 til 1977)

Falder altid i snak med nogen
I perioden 1975-2000 levede den
ifølge Søren et hårdt liv hos brødrene. „Om sommeren kørte den
med tiplad og om vinteren med træ
og som sneplov, med temperaturer
ned til 50 graders frost.“
I dag kører han lidt studenter
kørsel og bruger den ellers til ture
og træf sammen med hustruen.
„Det er kun til tant og fjas og det
bliver til 2-3 ture om året. Vi er med
i en klub, hvor vi dyrker lastbilnostalgi. Sidst var vi i Haderslev
sammen med 65 andre biler.“ Det
bliver til cirka 3.000 km om året, og
Søren fortæller, at de altid falder i
snak med mange. „I Gjern hjalp vi
en gammel mand op i førersædet.
140‘eren havde været hans første
bil, og det fik tårerne frem i ham.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Grenaamotorvej og letbane
God infrastruktur er afgørende for, at vi bliver flere indbyggere
og virksomheder i Norddjurs. Grenaamotorvejen skal etableres
snarest muligt. Letbanen skal have halvtimesdrift hele dagen, og
priserne skal være til at betale.
Effektiv virksomhedsservice
Det skal være let at drive virksomhed i Norddjurs. Vi skal
minimere alt bureaukrati og sikre kvik, smidig og løsnings
orienteret sagsbehandling. Vi skal selv være tovholdere i vores
erhvervsservice, så vi kan blive mere resultatfokuserede.
Lad de private virksomheder komme til
Vi skal undgå offentligt opgavetyveri. Vi får bedre løsninger og
sparer penge, hvis vi lader private byde på flere opgaver.
Hurtig net- og mobiladgang for alle
Det er vigtigt for både borgere og virksomheder, at vi får
superhurtig internetadgang og mobildækning overalt i Norddjurs.
Det giver også bedre muligheder for hjemmearbejdspladser.

DIN BORGERLIGE
BORGMESTERKANDIDAT
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Småjobber Lisbet Jørgensen og uddeler Lars Lisberg, Dagli’Brugsen Allingåbro

SMÅJOBBERE
BIDRAGER TIL VÆKST

I Dagli’Brugsen Allingåbro har uddeler Lars Lisberg tre småjobbere ansat
til primært at varetage opgaver under spidsbelastninger. Typisk arbejder
de nogle få timer om dagen, og ikke alene er han glad for dem, han
mener ligefrem, at de har bidraget til butikkens vækst.
Allerede, da Lars Lisberg overtog
„Jeg synes, det er fantastisk, at
for virksomhederne. Jeg var først
Dagli’Brugsen i Allingåbro som udLars tør tage mig ind og ansætte
i praktik, så i en hybridaftale og
deler i april 2017 var butikken med
mig som flexjobber. Det er en
nu i fleksjob. Der skal laves en ny
i en mentorordning i samarbejde
kæmpe livskvalitet, at jeg kan være
kontrakt hver gang. Lars har COOP i
med jobcentret i
behjælpelig.
ryggen, men det må være svært for
Norddjurs KomMan føler sig
mindre arbejdsgivere.“
DET ER EN FORDEL
mune. Han har
ubrugelig uden
MED MANGE HÆNDER I
derfor lige siden
job. Det her er
Skaber selv deres jobs
taget praktikanvigtigt for mig,
På trods af hindringerne er både LisKORTE PERIODER, OG PÅ
ter ind, hvoraf
selv om jeg des- bet og Lars glade for, at jobcenteret
nogle nu er
værre ikke kan
har bragt samarbejdet i stand. Lars
DEN MÅDE AFHJÆLPER DE
ansat i småjobs.
arbejde på fuld
tager gerne imod flere praktikanter,
PRESSET
Han mener, de
tid,“ fortæller
hvoraf nogle kan vise sig at have
Uddeler Lars Lisberg
har været med
Lisbet Jørgenlyst til og talent for faget. Samtidigt
til at få butikken
sen.
opfordrer han gerne andre arbejds
til at vokse.
givere til at gøre det samme.
„Vores tre småjobbere sætter vi
Fantastiske konsulenter
„Jeg kan absolut anbefale den her
typisk til at håndtere varer, når butik- Hun tager sig af frugt- og grøntafdeordning. Det er helt klart positivt for
ken skal fyldes op igen. Især efter
lingen, som hun holder pænt i orden butikken at have småjobbere. Man
en weekend. Det er en fordel med
og forsøger at ligne en markedsskal være indstillet som arbejdsgiver
mange hænder i korte perioder, og
plads med sydlandsk stemning, så
til at være fleksibel med sine krav,
på den måde afhjælper de presset.
kunderne får
for de skal jo
De timer, de bidrager med, er helt
lyst til at købe
fungere som alle
MAN FØLER SIG
sikkert produktive,“ fastslår Lars
varerne. Hun var
andre. Der kan
Lisberg.
oprindeligt sendt UBRUGELIG UDEN JOB.
være særlige
i praktik fra
små hensyn,
DET HER ER VIGTIGT
Kæmpe livskvalitet
jobcenteret og
men det er mest
Han mener, at det samtidigt giver
viste så hen ad
i starten, så
FOR MIG, SELV OM JEG
småjobberne god værdi at have et
vejen interesse
bliver det norjob, hvor de føler sig værdsat. At
og flair for at armalt. De vokser
DESVÆRRE IKKE KAN
det kan give god menig, selv om
bejde i butikken.
med opgaven.
det ikke er på fuld tid. En af dem er
Om samarbejdet ARBEJDE PÅ FULD TID
De skaber selv
52-årige Lisbet Jørgensen, som i et
med jobcenteret Småjobber Lisbet Jørgensen
deres job, når de
tidligere job oplevede, at færre og
siger hun:
er i praktik først,
færre ansatte skulle klare mere og
„Virksomhedskonsulenten og
og er på den måde med til at give
mere, og hun endte med at gå ned
jobkonsulenten fra jobcenteret var
butikken succes.“
med stress samtidigt med to andre
fantastiske. De hjalp mig her ind.
på kontoret. Hun arbejder ni timer
Men det er svært for jobcenteret
Haakon Rønnow Petersen,
om ugen i butikken.
at følge loven og gøre det nemt
haakon@mercatus.dk
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De klassiske bankdyder fra starten i 60‘erne som ordentlighed,
fleksibilitet, kunderespekt og orden i økonomien gælder stadig
i Djurslands Bank. Men banken udnytter også mulighederne for
onlinemøder og andre digitale løsninger, så rådgiverne kan være
tilgængelige for kunderne 24/7, når behovet er der.

DEN KLASSISKE BANK ER

MED PÅ NODERNE

Erhvervsdirektør Ronnie Kristensen
Ronnie. „Vi er vokset med rigtig mange
kom til Djurslands Bank for tre år siden,
af vores kunder. Vi bygger samarbejdet
tiltrukket af de klassiske dyder i det lokale på langsigtede løsninger, så vi kan bakke
pengeinstitut. Sammen med områdeop om og sparre med kunderne. Det er
direktør Peter Møller står han i spidsen
en forpligtelse, vi alle i erhvervsteamet
for det team af erhvervsrådgivere, der
føler, og som måske er anderledes end i
alle har ambitionen om at understøtte og
mange andre pengeinstitutter. Vi har selv
følge kunderne i tykt og tyndt. Ronnie
orden i økonomien – og det hjælper vi
forklarer: „Vi interesserer os for hele
også vores erhvervskunder med at have
virksomheden. Ikke kun det, vi skal
eller få. En sund økonomi gør også, at vi
hjælpe med lige nu. Vi er også optaget
kan understøtte hinanden på den lange
af mennesket bag virksomhedslederen
bane.“
og for de værdier og interesser, han eller
hun har.“
Relationsbank
Coronakrisen har skubbet kraftigt på
For områdedirektør Peter Møller er
den digitale udvikling i banken, som mær- noget af det vigtigste at være en
ker stor kundeinteresse for digitale møder dygtig og kompetent sparrings– og samtidig et ønske fra mange medpartner. „Tillid, tryghed og kemi
arbejdere om at løse
skal være der.
opgaver hjemmefra.
Ellers kan vi
VI INTERESSERER OS
Begge dele trækker i
ikke lave
retning af øget tilgæn- FOR HELE VIRKSOMHEDEN.
værdiskagelighed – og dermed IKKE KUN DET, VI SKAL
bende
større tilfredshed
rådgivHJÆLPE MED LIGE NU
både hos kunder og
ning for
Ronnie Kristensen
medarbejdere.
virksomÆgte lokal
heden. Vores 12 erhvervsDjurslands Bank har filialer i både Ranrådgivere, som dækker
ders, Grenaa og i flere andre byer på
Randers, Grenaa og det
Djursland. For Ronnie er det vigtigste, at
øvrige Djursland, har
banken er ægte lokal. „Det betyder f.eks., tilsammen kompetenat vi nogle gange siger ja til at finansiere
cer indenfor nærprojekter lokalt, de store ikke vil være
mest alle brancher.
med til, for på den måde at løfte hele
Derfor har vi et
lokalområdet. Det gør vi, fordi vi gerne vil
stærkt erhvervsvære med til at sikre, at det bliver endnu
miljø, hvor der altid
mere attraktivt at bo her.“
er mindst én, der
Det lokale fokus gør ifølge Ronnie også har specialviden om den
banken attraktiv for nye medarbejdere.
specifikke branche. Uanset
Det giver mening for de fleste at gøre
bopæl møder rådgiverne gerne
en forskel – og samtidig få rig mulighed
kunderne hjemme i virksomheden for at
for at udfolde og udvikle sig fagligt. De
give hurtig, specialiseret rådgivning.“
får opgaver og ansvar, de vil have svært
Ifølge Peter vælger erhvervskunderne
ved at komme i nærheden af i et større
også bankens netværk til, når de vælpengeinstitut.
ger Djurslands Bank. „Vi giver gerne
Både Ronnie og Peter strutter som
en konkret anbefaling og en henvisregel af godt humør, og de er enige om,
ning til kunder, der har behov for en
at glade medarbejdere og glade kunder i
sparringpartner, selvom det ikke har
hverdagen gør en stor forskel. Som Peter
noget med økonomi at gøre. Samtidig
siger det: „Vi skal huske at have det sjovt
afholder vi masser af arrangementer,
sammen i hverdagen. Vi skal være glade,
hvor vi bringer kunderne sammen,
når vi møder, og gerne være endnu mere
både med og uden økonomiindhold.
godt tilpas, når vi går hjem.“
Det kan f.eks. både være på sports- og
kulturområdet.“
På den lange bane
Et erhvervskundeforhold er på mange
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
måder som et godt ægteskab, forklarer
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GÆR-FABRIKANT I GRENAA LEVERER TIL

DET SVENSKE MARKED
To store lokale virksomheder
gav deres konkrete bud på og
erfaringer med at se og udnytte
mulighederne i det svenske
marked og dermed profitere af
forbindelsen til Halmstad.
Norddjurs Kommune var vært, da
der skulle tages et lidt dybere og
mere operativt spadestik ned i partnerskabsaftalen Kattegatalliancen,
som blev indgået med Halmstad
Kommune i 2019. Det fandt sted
på en konference i Dronningens
Ferieby i Grenaa i midten af juni.
De Danske Gærfabrikker:
Nationalklenodiet kanelgifler
Hos De Danske Gærfabrikker i Grenaa tikkede den første større svenske gær-ordre ind for et par år siden.

„Vi har arbejdet på at sælge gær i
CO2 regnskab vil gavne. „Der er
Sverige i mange år, men gærproduk- også et vist pres fra kunden, som
tion og -salg har traditionelt været
gerne vil have en grøn profil. Men
et meget nationalt marked med få
rent logistisk giver det god mening
store aktører,“ forklarer fabrikschef
at tage færgen.“
Michael Vinge fra Lallemand, der
ejer gærfabrikken i Grenaa, og som
Danish Crown: Svensk
sender flere tankvogne med gær til
forelskelse i dansk madkultur
Sverige hver uge.
Med små 1000 ansatte har Danish
„Kunden er landets største
Crown en ledende position i Sverige
bageri, der især laver kanelgifler. De
indenfor slagtning af kvæg og svin.
er ved at opføre et nyt stort produkHer er erfaringerne, at svenskerne
tionsanlæg i Halmstad, så den nye
på den ene side er meget trofaste
rute er meget interessant for os,“
mod egne lokale kødprodukter,
fortsætter Mimen samtidig er
chael, der håber,
lidt forelskede
DE ER VED AT
at kapaciteten
i dansk madpå antal afgange OPFØRE ET NYT STORT
kultur. „Nøglen
vil blive øget. „Vi PRODUKTIONSANLÆG
til succes på
udliciterer transmarkedet er en
I HALMSTAD, SÅ DEN
porten til private
accept af, at
vognmænd, så
vores to kulturer
NYE RUTE ER MEGET
det er i sidste
ikke er ens,“
INTERESSANT FOR OS
ende dem, der
pointerer komMichael Vinge, Lallemand
bestemmer rumunikationsten.“ Han peger
direktør Astrid
på, at flere afgange vil give bedre
Gade Nielsen fra kødkoncernen. „Vi
økonomi, ligesom grøn vejskat og
vil være det bedste alternativ, for når

de slår sig løs, ser de den danske
mad som mere eksotisk.“ På den
baggrund har Danish Crown lagt
en ny strategi, der blandt andet har
fokus på bæredygtighed.

og ønsker stadig at øge kapaciteten
med en ekstra færge. Covid har
sat lidt grus i maskineriet, så om
tidshorisonten for en fordobling af
kapaciteten er tre eller fem år, ved
vi ikke.“

Optimisme hos Stena Line
Travel Commercial Manager BusiGratis eksporthjælp
ness Region Denmark Julia KronNorddjurs har udliciteret en del af
berg, Stena Line, deltog live på storsin erhvervsservice til Erhvervshus
skærm. Ifølge flere tilhørere, der var
Midtjylland, hvor eksport-rådgiver
fysisk til stede,
Tonny Danielsen
virkede det helt
NÅR DE SLÅR SIG LØS, afslutningsvis
naturligt, fordi
orienterede om
SER DE DEN DANSKE MAD
mange er blevet
de mange muligvant til mødeforheder, kommumen. De pegede SOM MERE EKSOTISK
nens virksomheAstrid Gade Nielsen, Danish Crown
på, at det i sig
der har for gratis
selv gør det letat blive hjulpet i
tere at styrke kommunikationen og
gang med samhandel med Sverige,
samarbejdet i Kattegatregionen.
ligesom han opfordrede til at bruge
Julia Kronberg lagde i sit indslag
eksisterende relationer og events til
ikke skjul på, at pandemien havde
at lave erhvervsaktiviteter.
været en stor udfordring for rederiet
og den nye rute, men understreJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
gede samtidig, at kursen ligger
fast. „Vi har ikke ændret på hverken
strategien eller ambitionsniveauet

Fabrikschef Michael Vinge, Lallemand

Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen, Danish Crown

Travel Commercial Manager Business
Region Denmark Julia Kronberg, Stena Line

Kommunaldirektør Christian Bertelsen og
borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
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Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman, Halmstads kommun
og borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

Hilsen fra borgmestrene i Halmstad og Norddjurs

KATTEGATALLIANCEN LEVER
I HØJESTE GRAD – TRODS PANDEMIEN
Vi havde gjort klar og forberedt
os. Indgået aftaler mellem vores
to kommuner og med Stena Line.
Starten på den nye færgerute gik
over al forventning. Men efter blot
et par uger blev det til et pludseligt
stop for passagertrafikken, fordi
corona-pandemien betød, at vores
regeringer besluttede at lukke
grænserne. Lige da vi var blevet
rigtige naboer!
Selvfølgelig har vores ambitioner om
et spirende udbytte kommunerne
imellem fået en lille ridse i lakken på
grund af pandemien. Men det nystartede samarbejde Kattegatalliancen
lever i allerhøjeste grad – og udvikler
sig. Faktum er, at godstrafikken er
steget med 15 procent siden Grenaaforbindelsen flyttede til Halmstad
fra Varberg. Faktum er, at Halland
er en af de regioner i Sverige, som
er lykkedes med at øge sin eksport
af varer under pandemien. Denne
udvikling glæder os meget og viser
tydeligt, at vores nye alliance har
fremtiden for sig.
Godstrafikken forudsætter foruden
en færgelinje god infrastruktur på
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begge sider af Kattegat. I Halmstad
er den første del af Södra Intarten (motorvejshængsel) for nylig
blevet indviet, et trafikalt led som
forenkler transporten til havnen fra
hovedvej E6. Arbejdet med næste
etape er i gang. I Østjylland arbejder
flere kommuner i fællesskab på, at
vejnettet skal forstærkes med en
motor-trafikvej mellem Aarhus og
Grenaa. Første led i denne strategi
indebærer nu, at der netop er givet
statsligt tilsagn til, at der etableres
omfartsveje udenom to byer på
strækningen samt en udbygning af
motortrafikvejen til Aarhus Lufthavn.
En udbygning, som også Stena Line
efterspørger.
Vores havne i Halmstad og Grenaa
gennemgår store forandringer og
driver en strategisk og holdbar udvikling. Det gælder også togforbindelserne, som gennem store investeringer indenfor nogle år kommer
til at have betydeligt bedre forudsætninger for endnu mere klimavenlige
transport-løsninger på land.

stærk region. Det arbejde er i fuld
gang trods pandemien.
Vi kan nu atter rejse mellem vores to
lande, og passagertrafikken kan for
alvor komme i gang igen. Nu kan vi
for alvor udnytte det potentiale, som
er til stede indenfor turisme, kultur,
handel og tjenesteydelser.
Er der noget, pandemien har lært
os, er det hvilket iboende behov,
som findes i os mennesker til at
rejse, opleve og omgås hinanden.
Forbindelsen over Kattegat har alle
muligheder for at tilgodese disse
drivkræfter.
Vores ansvar, sammen med erhvervsliv og turismedestinationer, er
at være klar med gode tilbud. Pakkeløsninger med alt fra overnatninger,
naturoplevelser, god mad til shopping og kultur. Sammen skaber vi en
stærk region. Hvor varer, tjeneste
ydelser og mennesker bevæger sig
frit og enkelt over Kattegat.

Ambitionen er, at vi skal stå stærkere sammen og udvikle os til en
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2021

Ejerleder Ulrik Sinding, Djursland Kloakservice ApS

Randers-Norddjurs afdelingen af Dansk Industri har
tildelt Djursland Kloakservice ApS deres Initiativpris
2020. Under en snak med ejerleder Ulrik Sinding, træder
det tydeligt frem, hvorfor de har fået prisen.
Engagementet og den ligefremme og
bygninger og opført en ny kontorfløj samt
imødekommende stil gør det heldigvis helt
to nye haller, der blandt andet fungerer som
overflødigt at stille det typiske journalistgarager.“
spørgsmål: Har du tre bud på, hvorfor I har
Fundamentet og skelettet til en ny vaskefået prisen? Ulrik starter selv fortællingen
hal er klar til montering af klimaskærm og
om den virksomhed, han har bygget op
installering af en ny super bilvasker. „Her
siden sidst i 80‘erne og om de forretningsbliver lastbilerne vasket på tre minutter, og
områder og nicher, der i dag udgør grundsamtidig kan der tankes både brændstof
stammen. „Det er en del af vore DNA at
og teknisk vand, som vi bruger på slam
være fremme i skoen,
sugerne. Der bliver
for ellers bliver vi hægmonteret et stort bio
DET KOMMER TIL AT
tet af,“ forklarer han,
filter på vaskeanlægget,
mens han samtidig joker SPARE MEGET TID OG ER
så vandet herfra kan
med et par smilende
EN STOR FORBEDRING FOR genbruges. Det kommer
medarbejdere, der skal
til at spare meget tid og
FOLKENE
hjælpe en kunde næste
er en stor forbedring for
morgen klokken ualminfolkene.“
delig tidligt.
På hele arealet og alle tagfladerne opsamles alt regnvand i et lukket system og Ulrik
Investeringer i miljø og teknologi
regner med, at de, når arbejdet er færdigAt være fremme i skoen betyder ifølge
gjort, dermed bliver helt selvforsynende
Ulrik, at man skal være klar til at investere i
med de 11.000 kbm. vand, de årligt bruger.
moderne teknologi, der kan klare opgaverne
hurtigere, bedre og langt mere miljøvenligt.
Mester er selv med
„Vi gør meget i rensning af affaldskedler og
At Ulrik selv er tændt på moderne teknologi
røggaskanaler, ligesom vi hjælper, når kedskinner tydeligt igennem. „Jeg er fascineret
lernes ildfaste murværk
af maskiner, der kan
skal vedligeholdes ved
præstere noget vildt,
JEG ER FASCINERET
at skære det ned med
og så skal det helst
AF MASKINER, DER KAN
en vandstråle på 3000
brumme lidt, ellers blibar. På den måde kan
ver det kedeligt,“ smiler
PRÆSTERE NOGET VILDT,
en mand nå det samme
han, og sigter dermed
OG SÅ SKAL DET HELST
som 100 med manutil, at han har overladt
elle hamre, og endda
arbejdet bag PC‘erne
BRUMME LIDT, ELLERS
langt mere skånsomt
til andre, herunder huBLIVER DET KEDELIGT
så kedelrørerne ikke
struen Lene og datteren
beskadiges,“ fortæller
Sabrina.
Ulrik, der er blevet et etableret navn i den
Derfor kører Ulrik også selv med maskibranche i hele Skandinavien og UK.
nerne. „Jeg er en del med ude på de store
En af de nyeste investeringer skal sikre,
jobs, hvor jeg selv styrer dagholdet, mens
at vandforbruget ved den proces mindskes
en anden leder natholdet. Det giver et godt
markant. „Det er et mobilt settle-system,
indtryk overfor for kunden, og det skaber
hvor vandet renses og genbruges. Det
også respekt blandt folkene, at jeg arbejder
betyder, at vi kan reducere forbruget med
på lige fod med dem. Vi arbejder hårdt, men
90 pct.“
hygger os også, når vi er af sted.“
I moderne sprog ville det nok blive kaldt
Bedre og bæredygtige forhold
aktiv ledelse, men for de i alt 30 ansatte og
Djursland Kloakservice flyttede for år
tilknyttede medarbejdere er engagementet
tilbage ind i den gamle foderstofhandel i
og den ligefremme stil, et naturlig og værdTrustrup. Her er der det sidste år investeret
sat fundament.
kraftigt i at forbedre arbejdsforholdene, og
i at virksomheden kan blive mere bæreJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
dygtig. „Vi har væltet de fleste af de gamle

VI SKAL VÆRE

FREMME I SKOEN
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Ejerleder Lars Plougmann Rasmussen, Plougmann Auto

Plougmann Auto har været GMC certificeret

Man ser det med det samme, man
fredag giver de værkstedet den helt
I 2018 blev værkstedet udbygdrejer fra vejen, der fører gennem
store tre timers-tur med en grundig
get med en helt ny fløj. „Den lever
Fannerup og ind til autoværkstedet:
gulvvask.
op til helt nye energikrav, og ud
Her er der fokus på at holde orden,
„I det daglige går jeg selv meget
over øget værkstedsplads, fik vi
og alt er velholdt
på værkstedet
samtidig etableret et dækhotel,“
og ser ordentsammen
med
fortsætter Lars og fortæller, at
JEG GIDER IKKE,
ligt ud. Lars
de fire andre
de nu kan håndtere de tunge
AT DET FLYDER RUNDT
fortæller, at han
mekanikere,
dæk uden manuelle løft. „På den
gik i gang med
og alle byder
måde påvirker vores GMC arbejde
MED SKIDT OG MØG, SÅ
certifikatet fordi
løbende ind med også vores interne arbejdsmiljø,“
hans daværende TINGENE ER SAT I SYSTEM
gode idéer til
påpeger han.
kollega i byen,
at gøre tingene
og en række andre han kendte, var
bedre og smartere.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
med. „Det havde også betydning,
GMC Certifikatet dokumenterer,
at jeg var sikker på, vi i forvejen
at der leves op til de standarder,
stort set levede op til alle kravene,“
der er aftalt. „Vores kontormand
fortæller Lars, der fik stort udbytte i
laver det administrative, og i praksis
processen ved at besøge og mødes
fungerer det på den måde, at vi fire
med de andre virksomheder. „Jeg
gange om året går hele værkstedet
brugte naturligvis noget tid på det,
igennem for at kontrollere, at vi lever
men jeg fik det passet ind, og det
op til kvaliteten.“ Det efterprøves
har været hele indsatsen værd.“
en gang årligt af
et miljøtilsyn fra
I DET DAGLIGE GÅR
Papir på orden
Norddjurs KomJEG SELV MEGET PÅ
Hele virksomheden blev gået igenmune.
nem, og der blev fra starten lavet
VÆRKSTEDET, OG ALLE
nogle småjusteringer og en plan for
Energi
forbedringer på værkstedet. „Jeg
besparelser
BYDER LØBENDE IND MED
gider ikke, at det flyder rundt med
Siden certifikaGODE IDÉER
skidt og møg, så tingene er sat i sytet kom i hus,
stem,“ forsætter han. Det betyder,
har Lars haft
at alt har faste pladser, og at vores
fokus på, at gennemføre energi
affald og fx spildolie bliver sorteret
forbedringer. „Vores solceller produog sendt de rigtige stedet hen til
cerer næsten halvdelen af den strøm
genbrug. „Vi er på den måde blevet
vi bruger, og vi har skiftet elvarmen
lidt bedre til at få penge for vores
ud med et effektivt træpillefyr.“ En
affald.“
gammel energislugende kompresTil at bistå med oprydning og
sor fra 1967 er i samme anledning
renholdelse, har Lars ansat to ung
udskiftet til en moderne og langt
arbejdere, der kommer tre gange
mere energivenlig model, ligesom
om ugen for at hjælpe, og hver
belysningen er opdateret til LED.

„DET HAR VÆRET HELE
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siden 2012, og for ejerleder Lars
Plougmann Rasmussen har det været
arbejdet værd. Eller som han
udtrykker det: „Der skal være
styr på tingene.“

INDSATSEN
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Lærke Marie Larsen og direktør Karin Buhl Slæggerup, Fregatten Jylland

FANTASTISK RAMME
Alle kender Fregatten Jylland med tilhørende værksteder,
museum og butik. Men stedet kan mere end give familien
en god oplevelse på ferien. Virksomheder bruger i
stigende grad faciliteterne til sociale og faglige events.
Hvis man skulle have sejlet med
Fregatten Jylland, ville de fleste nok
vælge at være en af officererne, der
slap for det hårde arbejde og kunne
mæske sig med god mad i officersmessen og kalde på vin, når glasset
var tomt. Det valg er der flere og
flere virksomheder, der træffer for
deres medarbejdere.
„Det var gode forhold i smukke
omgivelser. Oveni fik vi god
forplejning til vores bestyrelses
uddannelse, som er et akademi
forløb i bestyrelsesansvar med eksamen. Vi var alle begejstrede og kom
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med frokost på skibet. Karin Buhl
Slæggerup er direktør for Fregatten
Jylland og vil gerne være vært for
virksomheder, der ønsker at give
personale og forretningsforbindelser
faglighed i en kulturel ramme.

Atmosfære i historiens vingesus
bagefter på, at vi gerne ville have
„Vi har et auditorium med plads til
spist frokost på Fregatten, og så
130 og flere mødelokaler. I alt har
siger Karin, at det gør vi bare næste
vi kapacitet til 200 erhvervsgæster.
gang,“ fortælVi samarbejder
ler Annemette
med vores naboDET VAR GODE
Lyngby, som er
restaurant, KaFORHOLD I SMUKKE
chefkonsulent
rens Køkken, om
hos Dania
forplejningen, og
OMGIVELSER. VI VAR ALLE
Erhverv og står
man kan både
for bestyrelses
spise og sove på
BEGEJSTREDE
uddannelsen.
skibet og for den
Annemette Lyngby, Dania Erhverv
Næste gang,
sags skyld holde
uddannelsen
diskotek i auditobliver gennemført, vil det foregå
riet. Arrangementer kan være, mens
på Fregatten igen, og denne gang
andre gæster er her, og uden for
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2021

MED HISTORISK ATMOSFÆRE
åbningstid for eksempel fra klokken
Interesseret i nytænkning
18,“ forklarer Karin Buhl Slæggerup.
Han er selv med sin virksomhed,
Thomas Kjerstein var en af
Nordic Destination, arrangør af
deltagerne på
events. Flere
bestyrelses
gange har han
FREGATTEN ER EN
uddannelsen
anvendt FregatGENIAL RAMME FOR
og er begejstret
ten Jylland, som
for valget af
han altid foreslår
FIRMAEVENTS
Fregatten Jylsine kunder som
Thomas Kjerstein, Nordic Destination
land som sted
lokation, når der
for undervisning
er tale om større
og eksamination. For foden af den
grupper. Han har også prøvet at
gamle købstad Ebeltoft oplevede
sove med en større gruppe på selve
han på Fregattens område et helfregatten, hvor en af deltagerne
støbt forløb.
efterfølgende udbrød: „Hvor kan
„Fregatten er en fantastisk
man ellers sove i ske med en karamme, hvor man oplever en profes- non?“ Thomas har booket Fregatten
sionel blanding af moderne lokaler
til et event for et privat firma, der
og faciliteter med alt, man kan ønstiller med 150 mand i august.
ske sig, og samtidigt i en atmosfære
„Det bliver et primært socialt
med udsigt til et gammelt krigsskib
arrangement med bespisning og
som led i historiens vingesus,“
fest om bord. Der bliver aktiviteter
fortæller han.
på Horisonten, som ligger lige ved,
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2021

og så er det nemt at bevæge sig
ud i området og byen. Fregatten er
en genial ramme for firmaevents,“
mener Thomas Kjerstein.
Han roser Fregatten Jylland og
direktøren, Karin Buhl Slæggerup,
for at være lydhør, fleksibel og interesseret i nytænkning. Det er, som
om alt er muligt.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk
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Direktør Bo Nørregaard Jensen, Viden Djurs

Når direktøren for Viden Djurs, Bo Nørregaard Jensen, kaster sig over en
opgave, går han op i det med liv og sjæl. Det gælder både i jobbet og privat.
I løbet af ugen arbejder han igennem på sit værelse i Grenaa. Når han er
hjemme på Fyn, er der slukket for synkroniseringen på alle enheder.

Det er en venlig og rolig Bo Nørregaard Jensen, der
længere periode. For familien var det en hård og usikker
den her solrige eftermiddag byder velkommen på sit
periode, som Bo kun husker alt for godt.
kontor i et ellers tomt VID Gymnasier i Grenaa. Med et
lille smil på læben fortæller han helt ubesværet i klar
Nørdet med fagligheden
tale, hvem han er som person, og hvad der har formet
„Da jeg så Mette gå ned, lærte jeg for alvor, hvad
ham i livet.
stress er, og hvad det gør ved den ramte og de pårøHan begyndte voksenlivet på Hjørring lærersemirende. Fra første række så jeg, hvordan hendes skole
narium, men fuldførte ikke uddannelsen, hvorfor han
agerede og hvor vigtig ledelsen opgave er. Det er jo når
valgte at prøve at blive aspirant i et rederi. Han søgte
ledelsespligten bliver svær, man som leder skal påtage
ind til A. P. Møller og DFDS, blev antaget begge steder,
sig ansvaret. Der var dage, hvor jeg kviede mig ved at
og valgte uddannelsen til skibsofficer hos Mærsk.
tage på arbejde i lutter bekymring for Mette,“ husker
„Den maritime verden krøb ind under huden på mig,
en tydeligt bevæget Bo Nørregaard.
og virksomhedskulturen hos Mærsk passede mig godt.
I dag har Mette det godt igen. Når Bo er hjemme på
Det er et lille økosamfund, der suser
Fyn i weekenden og i ferierne, hvor
jorden rundt. Jeg sejlede til Austrahan blandt andet spiller computerDET ER JO NÅR
lien, New Zealand, USA og Sydspillet Counter-Strike med drenamerika, hvor jeg fik lov at opleve
gene, er der slukket for mails og
LEDELSESPLIGTEN
alle de fremmede kulturer,“ husker
sms’er, så han kan fokusere på at
direktøren.
være familiefar. I løbet af ugen bor
BLIVER SVÆR, MAN SOM
Bo på et værelse i Grenaa, hvor han
Lært af hård og usikker periode
kan fokusere på sit job.
LEDER SKAL PÅTAGE SIG
Da hustruen, Mette, ventede deres
„Jeg er nok lidt nørdet omkring
anden søn, Gustav, besluttede Bo at ANSVARET
min faglighed. Jeg har altid kunnet
gå i land. Han syntes, han var gået
lide at få ting til at fungere, og jeg
glip af for meget i storebroren, Victors, spæde år. Før
dedikerer mig altid til opgaven. For mig er det vigtigt at
han blev direktør for Viden Djurs i februar 2020, var han
gå all in. Man kan jo heller ikke være halvt gravid,“ slutunderviser og studieleder på søfartsskolen SIMAC og
ter Bo Nørregaard Jensen.
senere igen fik han job som campuschef på Syddansk
Erhvervsskole.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
„På Syddansk Erhvervsskole havde jeg fundet min
verden, nemlig ungdomsuddannelser, selv om jeg
ofte kun mødte eleverne, når de virkelig havde trådt
ved siden af. Muligheden for ikke at skulle stå på skud
for vigtige beslutninger, jeg ikke selv var enig i, var
bidragende til, at Viden Djurs kom ind på radaren første
gang,“ fortæller Bo Nørregaard Jensen.
Den største lektie i livet har han dog lært fra hjemmefronten. Mette, hans hustru, gik ned med alvorlig stress
og var sygemeldt fra sit job som folkeskolelærer i en

JEG GÅR ALTID
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ALL IN I DET JEG GØR
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BIRKBALLE OG NICHOLAISEN APS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2021
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
Resultat før skat
1,0
(0,7)
Egenkapital
4,0
(3,2)
Antal ansatte
6
DANCARROT APS*
Randersvej 1, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-4-2021
Bruttofortjeneste
78,0
(62,1)
Resultat før skat
0,3
(3,5)
Egenkapital
0,3
(2,8)
Antal ansatte
184
DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2021
Bruttofortjeneste
117,4
(91,9)
Resultat før skat
27,6
(23,5)
Egenkapital
214,8
(193,2)
Antal ansatte
103
FRISENETTE APS
Energivej 134, 8420 Knebel

Regnskabsafslutning 30-4-2021
Bruttofortjeneste
7,6
(7,1)
Resultat før skat
2,1
(2,2)
Egenkapital
1,9
(3,0)
Antal ansatte
11
HORNSLET BOGHANDEL APS*
Tingvej 13, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-3-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
5
HUJ A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-4-2021
Bruttofortjeneste
17,2
(15,6)
Resultat før skat
8,7
(7,1)
Egenkapital
16,8
(15,4)
Antal ansatte
51
K - R APS*
Georgsmindevej 19A, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-4-2021
Bruttofortjeneste
1,8
(0,0)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,0
0,0
8

(0,0)
(0,0)

KTP DATA A/S
Sønderskovvej 7, 8520 Lystrup
Regnskabsafslutning 30-4-2021
Bruttofortjeneste
7,5
(8,1)
Resultat før skat
0,8
(2,5)
Egenkapital
1,2
(2,5)
Antal ansatte
11
LALLEMAND DENMARK A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2021
Bruttofortjeneste
28,0
(26,4)
Resultat før skat
2,3
(0,8)
Egenkapital
56,2
(54,5)
Antal ansatte
46
LILLE FOD APS*
Vestergade 60, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-3-2021
Bruttofortjeneste
4,5
(4,0)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,2
(-0,1)

Antal ansatte

12

POLYFA CONSULTANTS A/S
Østergårdsparken 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2021
Bruttofortjeneste
12,7
(11,9)
Resultat før skat
6,7
(6,6)
Egenkapital
9,2
(8,9)
Antal ansatte
4

Direktør Sine Ø. Bielefeldt, Skomø A/S

TERMA AEROSTRUCTURES A/S
Fabrikvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 28-2-2021
Bruttofortjeneste
122,0
(51,1)
Resultat før skat
54,0
(3,2)
Egenkapital
314,5
(228,3)
Antal ansatte
520

SKOMØ A/S

Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2021
Bruttofortjeneste

17,8 (19,0)

Resultat før skat

VAHLE A/S
Industrivej 8, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-4-2021
Bruttofortjeneste
9,1
(8,5)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
2,3
(2,0)
Antal ansatte
19

Egenkapital

7,0

(7,9)

10,4

(8,5)

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

Omsætning
Omsætning

18.954
18.954

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste
Omsætning

GMC Miljøcertifikat-familien vokser
0
0

7.850
7.850

0
0

2017
2017

2018
2018

Ved den årlige uddeling
af GMC certifikater kom
fire nye med på holdet af
miljøcertificerede lokale
virksomheder. Samtidig
blev 12 virksomheders
certifikat fornyet, hvilket
som udgangspunkt skal ske
hvert tredie år. Kvalitetsansvarlig Lis Boje Tylvad fra BP
Søndergaard A/S fortalte om
processen i deres miljøledelsesprojekt og om, hvordan
ledesesværktøjet har skabt
større miljøfokus i hele organisationen.
„Vi er kendt for altid at rydde
op efter os på de enkelte
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arbejdspladser, så vores folk
har ofte fx emballage og
udtjent udstyr med hjem.
Derfor har vi lavet en intern
miljøstation, der gør det
nemt at sortere affaldet,“
har hun tidligere udtaler til
Erhverv Djursland.
Værdibaseret
Borgmester Jan Petersen
talte om de værdier, der ligger til grund for det grønne
certifikat.
„Det er værdier som ansvar,
troværdighed og helhed der
omsættes til synlige resultater. Det gælder lige fra en

simpel oprydning på virksomheden over en korrekt
håndtering af miljøforhold
til indarbejdelse af en aktiv
bevidst holdning til ressourcer og miljø i virksomhedens
dagligdag.“
Miljøprojektet indgår også
som et af kommunens
Agenda 21-projekter, der nu
er indeholdt i FN´s verdensmål nr. 7, 9, 12, 13 og 17.

GMV Miljøcertifikat 2021
Nytildelte
Beredskab & Sikkerhed
BP Søndergaard A/S
Bøhl Skilte
Grenaa Skibsværft A/S

2020
2020

2021
2021

Resultat
Resultat før
før skat
skat

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Egenkapital
Egenkapital

10.418
10.418

0
0

2019
2019

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

0
00

6.122
6.122
7.850

0
00

2018
2018
2018

0
00

2019
2019
2019

2020
2020
2020

2021
2021
2021

Årets
resultat
Årets før
resultat
Resultat
skat

2017
2017
2017

2018
2018
2018

2019
2019
2019

2020
2020
2020

2021
2021
2021

Balance
Balance
Egenkapital

16.861
16.861
10.418

Dækningsgrad
Dækningsgrad

Fornyede
Aqua Djurs as
0
0
Auning Varmeværk A.m.b.A.
2017
2017
DS Smith Packaging Grenaa A/S
Grenaa Bil-Center A/S
TAL-VISNING
TAL-VISNING
Grenaa Varmeværk
A.m.b.A.
HSM Industri A/S
Kattegatcentret
Nørgaard Teknik A/S
Plougmann Auto A/S
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
VAM A/S
Vandcenter Djurs a.m.b.a.

2017
2017
2017

2017
2017
2017

2018
2018
2018

2019
2019
2019

2020
2020
2020

2021
2021
2021

Skomø igennem Corona
med skindet på næsen
Der var meget stille i de fleste
Det smitter af på vores ordrebrancher, da landet lukkede
mængde, og vi har også selv,
ned i marts 2020. Derfor var
som de fleste andre, probledirektør Sine Ø. Bielefeldt
mer med at få de varer hjem,
også lidt bekymret i de første
vi bestiller.“
Bruttofortjeneste Virksomheden har forsøgt
måneder af det regnskabsår,
18.954
der sluttede
31. marts i år.
at tilpasse sortimentet efter
„Vi havde mange hjemsendte
omstændighederne ved f.eks.
medarbejdere i starten, men
at tilbyde spritdispensere med
så begyndte folk lige så stille
tryk på. Det salg har kompenat indstille sig på den nye
seret lidt for de andre varer,
virkelighed og kunderne kom
der ikke blev solgt. Resultatet
tilbage.“0
før skat på 7 mio. kr. betegner
2017 2018 2019 2020 2021
Sine selv som tilfredsstilBilbranchen er
lende.
Årets resultat
hovedsegment
6.122
Skomø A/S er Skandinaviens
Forventer vækst
førende leverandør af reklaSine oplever, at der stadig er
meartikler til bil- og campingfin vækst hele vejen rundt.
branchen, som ifølge Sine er
Konjunkturerne er gode nu,
kommet rigtig pænt gennem
og der er stor interesse for
2020. „Efteråret blev fuldt
nye biler – især el- og plugin0
2017 år.
2018 Men
2019 2020 2021
på højde med forrige
hybriderne er der stigende
så lukkede det hele ned igen
efterspørgsel på. Så hun tror
før jul, hvor også bilforhandalligevel på, at der vil være
Balance
lerne måtte
lukke i januar
vækst indenfor de fleste bran16.861
og februar. Men det blev
cher, og at råvareforsyningen
dog ikke helt så stille som
finder sit normale leje igen i
i foråret. Udfordringen lige
løbet af efteråret.
nu er leveringsproblemer af
En konsekvens af de
nye biler grundet manglende
manglende leverancer er
råvarer, især
mikrochips, samt
stigende priser, konstaterer
0
2017 2018 2019 2020 2021
et underudbud af brugte
biler.
hun. „Vi har også været nødt

Overskudsgrad
Overskudsgrad
Dækningsgrad

Nye selskaber

2018
2018
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2019
2019

2020
2020

2021
2021

Cvr nr
42541230
42520721
42515779
42514837
42514632
0
42512249
00
42510963
42509485
42508195
42504289
42497444
TAL-VISNING
42496979
42482676
42479748
42474053
42467065
42461016
42450421
42449679
42431842
42532509
42532339
42526207
42525499

Selskabsnavn
Reg.dato
AC Maskin ApS...............................................13.07.2021
Multipay Nordic ApS...................................... 05.07.2021
OQP-8500 ApS.............................................. 02.07.2021
Cab DK 022 ApS............................................. 02.07.2021
Gaden Software ApS..................................... 02.07.2021
Grillvognen Midtjylland ApS...........................01.07.2021
0
2017 2018 2019 2020 2021
Abildgården
snedker
2017tømrer
2018 &
2019
2020 ApS...............01.07.2021
2021
2017
2018
2019
2020
2021
Louis Baron Cosmetics ApS...........................01.07.2021
Cab DK 021 ApS..............................................01.07.2021
LJ Kvalitetsbyg ApS.......................................30.06.2021
Frema A/S......................................................28.06.2021
CTF ApS.........................................................28.06.2021
Chikawear ApS............................................... 22.06.2021
Cab DK 020 ApS............................................. 21.06.2021
TMT-Service ApS........................................... 18.06.2021
Cab DK 019 ApS............................................. 16.06.2021
Fannerupgård ApS......................................... 14.06.2021
Vår ApS...........................................................09.06.2021
Freelance Entreprenøren ApS.......................09.06.2021
Cab DK 018 ApS............................................. 02.06.2021
Glutenfree.dk ApS.......................................... 09.07.2021
JBH af 1. juli 2021 ApS.................................. 09.07.2021
KMB Entreprise ApS.......................................07.07.2021
Rejsehøjskolen 180Syd ApS.......................... 06.07.2021

www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2021

til at tilpasse vores priser, så
vi kan holde vores dækningsgrad. Alt i alt forventer jeg et
bedre resultat end i 2020, for
vi satser hårdt på vækst i de
kommende år.“
Koncernejerskab en fordel
Det er ved at være fem år siden, at den svenske børsnoterede industrikoncern Lagercrantz Group AB købte Skomø
A/S af Tommy Bøgehøj, der
stadig er bestyrelsesformand
i virksomheden. Det har dog
ifølge Sine ikke betydet de
store ændringer for virksomhedens drift. „Der er en helt
speciel kultur på Skomø, og
ejerne lader os køre vores
egen butik, så længe vi performer som vi skal. Lagercrantz har et langsigtet virke
– de køber for at beholde og
udvikle deres virksomheder,
og det giver os arbejdsro til at
udvikle Skomø. Strategiarbejdet laver vi, men bestyrelse
bidrager med sparring og
inspiration, og der er økonomi
til at føre planerne ud i livet
med en stærk koncern i ryggen,“ slutter Sine.

Overskudsgrad
42519936 Speciality Coffee ApS.................................... 05.07.2021
42510327 Kaae Søgaard ApS...........................................01.07.2021
42496073 Pipeline 2047 ApS..........................................28.06.2021
42492248 Ebeltoft Murerforretning ApS........................ 25.06.2021
42490946 Alment Praktiserende Læge Lone B. Svenningsen ApS.
24.06.2021
42488356 Pust Glasværksted ApS................................. 24.06.2021
42487082 Mathilde Friis-Andersen ApS........................23.06.2021
42474355 Mouse & Pen Illustration ApS....................... 18.06.2021
42471089 Rosenholm Slot Blomster & Café ApS.......... 17.06.2021
2017 2018 2019 2020 2021
42468274 Lille Ø ApS...................................................... 16.06.2021
42457752 Mathilde Friis-Andersen ApS........................ 11.06.2021
42453919 Havebutleren.dk ApS..................................... 10.06.2021
42450405 Spiga1991 ApS...............................................09.06.2021
42425060 KLK-Consult ApS........................................... 31.05.2021

Selskabsændringer
34046964
38056891
37957283
35377867
36954191
38583131
38655663
39016524
21243779

PRIP ApS..............................................................12.07.2021 2)
TP ArkCon ApS.....................................................07.07.2021 3)
Selskabet af 24-08-16 Aps.................................. 03.07.2021 2)
DOHNS STUDENTERKØRSEL ApS...................30.06.2021 3)
HelleWii IVS.........................................................28.06.2021 4)
Intersport Grenaa ApS........................................24.06.2021 4)
S.N.A.P Montage IVS.........................................16.06.2021 4)
Heta byggeselskab og rekruttering ivs...............16.06.2021 4)
TP SUPPLY ApS..................................................16.06.2021 4)

39700247 Falken Ophold IVS...............................................16.06.2021 2)
39784882 Demacq Recycling Denmark ApS......................16.06.2021 2)
36440481 REMBA ApS........................................................15.06.2021 3)
38434993 HJ Håndværkeren IVS.........................................08.06.2021 0)
40329994 Weber Service K7 IVS.........................................03.06.2021 2)
40267794 Cozy Cabin IVS.................................................... 01.06.2021 0)
10264030 INGVAR PETERSEN RÅDGIVENDE EL-INGENIØR ApS..........
14.07.2021 4)
33390351 STOKROSEN EBELTOFT ApS........................... 14.07.2021 3)
41862688 MT Byg & Montage ApS..................................... 06.07.2021 1)
30196562 Datoselskabet af 10 01 21 ebt ApS....................29.06.2021 4)
40352066 Byg og glad ivs....................................................29.06.2021 4)
30532287 SESLER ApS........................................................28.06.2021 3)
16771708 KOMPLEMENTARSELSKABET MØLLERENS HUS ApS........
24.06.2021 3)
37972606 re-art.dk IVS........................................................ 17.06.2021 3)
39785137 Djurslands Rengøring & Vikarservice IVS..........16.06.2021 4)
38935542 Linserforlivet IVS.....................................................09.06.2021
75996918 ASCAM A/S.........................................................08.06.2021 0)
32883540 PRINTING4YOU ApS..........................................02.06.2021 2)
37593842 Ebeltoft Outdoor ApS.......................................... 01.06.2021 3)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling

Ajour
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Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

Djebolig ApS

som projektleder i projektet
Ebeltoft i Udvikling. Han kommer fra en stilling som indehaver af rådgivervirksomheden
Nørager Proces, der arbejder
med komplekse udviklingsprojekter og by-strategiske
tiltag.
Norddjurs Kommune

Johnny Kjærgaard er tiltrådt
som direktør, COO hos Djebolig ApS. Han har tidligere
været direktør i Djurslands
Bank og Danske Bank.
Ebeltoft i Udvikling

Arkitekt og udviklingskonsulent Jeppe Nørager er tiltrådt

Fællesforvaltningsdirektør
Lars Kirkegaard er fratrådt sin
stilling. Stabschef Kim Bruun
Nielsen konstitueres som
fællesforvaltningsdirektør i
overgangsperioden indtil en
ny fællesforvaltningsdirektør
er ansat. Kommunaldirektør Christian Bertelsen vil
endvidere være tæt på den
øverste ledelse i fællesforvaltningen.

DI Randers-Norddjurs
Vice President Benny Daugholm Terma Operations er
udpeget som næstformand
i DI Randers-Norddjurs’
bestyrelse, hvor han afløser
adm. dir. Poul Petersen.
Bestyrelse ser således ud:
Adm. dir. Per Hastrup, Prodan
A/S (formand), Vice President
Benny Daugholm, Terma Operations (næstformand), adm.
dir. Palle Martin, L-Tek A/S
(næstformand), adm. dir. Poul
Petersen, Seafood.Supply.
DK ApS, adm. dir. Søren Mark
Andersen, Toppac A/S, adm.
dir. Peter Eriksen, BilButikken A/S, fabriksdirektør Peter
Bogh Lindgaard, DermaPharm
A/S, adm. dir. Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik A/S,
Managing Director Morten
Hartvig Jakobsen, Projector
A/S, HR-direktør Margrete
Larsen, Verdo A/S og direktør
Michael Almskov Andersen,
Brdr. Andersen A/S.

Regnskabskyndig tillidsmand
Med de nye regler er det ikke længere obligatorisk
at beskikke en regnskabskyndig tillidsmand, der
førhen har udløst store omkostninger. Selvom
ændringerne giver mulighed for at undlade at
udpege en tillidsmand, skal der fortsat udpeges
en tillidsmand, hvis virksomheden/rekonstruktøren
selv anmoder om dette.
4-8 ugers reglen
Tidligere skulle der inden for 4 uger afholdes
et møde om rekonstruktionsplanen, og mødet
kunne ikke udskydes medmindre der forelå særlig
begrundelse herfor. Ændringerne i reglerne har
medført, at der ikke længere stilles krav om særlig
begrundelse for udskydelse af mødet. Udskydelsen af mødet kan give en virksomhed mulighed for
at komme ud af rekonstruktionen inden for en 8
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• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

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

VVS-installation

per møller

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

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

www.permoeller.dk

Kontakt os, når du skal
have hjælp til hydraulik,
pneumatik, lejer og andre
transmissionsprodukter
Ring på tlf 8758 0077

KLUMME – ADVOKAT

ugers periode og dermed fortsætte videreførelsen
af virksomheden.

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

Virksomhedsoverdragelse
Med ændringerne kan der nu ske en hurtig virksomhedsoverdragelse i starten af en rekonstruktionsperiode, hvis rekonstruktøren giver samtykke
til det. Køberen af virksomheden kan derfor
indtræde i virksomhedens rettigheder og forpligtelser, såsom medarbejderes løn og lignende. I den
anledning dækker Lønmodtagerens Garantifond
udbetalt løn før rekonstruktionens indledning.
Fremtidige rekonstruktionsbehandling
Lovændringerne vil forhåbentlig kunne redde flere
virksomheder som har mulighed for at fortsætte
driften, og som blot oplever økonomiske vanskeligheder, som følge af eks. COVID-19. Ændringerne må derfor betyde, at mindre virksomheder
begæres konkurs efter rekonstruktionsbehandling.
Ændringerne skal endvidere ses som mindre
omkostningskrævende og give mere smidighed i
reglerne om rekonstruktion.

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

MØDER, KURSER
& KONFERENCER

Den Europæiske
Filmhøjskole
Nikolaj Davidsen og Åsa
Mossberg er tiltrådt som forstander og viceforstander på

ÆNDRINGERNE I REKONSTRUKTIONSREGLERNE
SKAL REDDE FLERE VIRKSOMHEDER
Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget lov
nr. 530 om ændring af de gældende rekonstruktionsregler. Formålet med ændringerne er, at
reglerne skal gøre rekonstruktion nemmere.

Den Europæiske Filmhøjskole.
Nikolaj er konservatorie
uddannet og kommer fra
en stilling på Johan Borups
Højskole i København, hvor
han har været viceforstander
siden 2015.
Åsa Mossberg er uddannet
filmklipper fra Den Danske
Filmskole og har siden 2003
drevet sit eget produktionsselskab
Totalfilm med base i København.
Jørgen Ramskov er valgt som
ny bestyrelsesformand på
højskolen. Han har tidligere
været direktør for radio
kanalen Radio24syv.

MØDESTEDET UDEN
FORHINDRINGER

Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
info@komponenthuset.dk
www.komponenthuset.dk

Fra sygeplejerske
til ansvarlig for
frugt- og grønt i Let-Køb
som småjobber
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.
Jørgen Lindhardt Steffensen,
advokat (H), partner
Lindhardt Steffensen Advokater

www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2021

Kontakt Hanne på 2423 4428 eller
virksomhedsservice@norddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2021

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk
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