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Vi har kun mærket finanskrisen positivt · Erhvervslivet på Djursland gør sig klar

Jeg har altid været meget nysgerrig · Når virksomheden skal modnes til salg

Løsningen kan være en flexjobber

❋ ❋ ❋ 

http://www.activ-rengoering.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.stark.dk
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Besparelser i Djursland-fusion

De to Djursland-kommuner er igennem 

meget hårde budgetlægninger for 2011 og 

ikke meget tyder på, at det i årene frem 

over bliver lettere, at få enderne til at hænge 

sammen.

Kommunerne har spændt livremmene så 

hårdt ind, at flere af de kommunale kerne-

områder allerede hiver efter vejret. Når de 

spændes yderligere, kan det let gå ud over 

blodforsyningen.

De uundgåelige yderligere besparelser 

på budgettet vil få hårde følger – også for 

erhvervslivet: nedprioritering af infrastruktu-

ren, dårligere grunduddannelser, forringelse 

af erhvervsservice osv.

Det er derfor på høje tid, at der er politikere 

i de to kommuner, der seriøst begynder at 

arbejde med en sammenlægning til én stor 

Djursland-kommune – for der er vel ingen 

tvivl om, at det på sigt kan give væsentlige 

besparelser? 

Jo før fusionen af Syd og Nord gennemfø-

res, jo flere ressourcer kan der spares.

Redaktionen

Stort 
udvalg af udvalg af 
Konnerup Konnerup 
Chokolade Chokolade 
Fra 100.- kr.Fra 100.- kr.

Gavekurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 500,-

Ølkurv/kasse
Pakkes efter ønske 
Eks. Kr. 350,-

Summerbird
Chokolade-
gaveæske
Fra. Kr. 79,-

Cognac
10 år
1. cru
i gaveæske
Kr. 350,-

Kusmi teaKusmi tea
Flere varianter
250 gr.
Fra Kr. 164,-Fra Kr. 164,-

Nørrebakke 8 · Ebeltoft
Tlf. 86 34 43 31

info@hos-walter.dk 
www.hos-walter.dk

Den personlige firmagave - Vælg frit blandt et væld af varer fra hele kloden. 

www.djurslandsbank.dkwww.djurslandsbank.dk

•   nansiering  nansiering  nansiering 
•  investering•  investering•  investering•  investering
•  leasing•  leasing•  leasing
•  forsikring•  forsikring•  forsikring

Tal med os om...

 

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

Vi har kun mærket finanskrisen positivt 4
Der er fordele ved at bo lidt afsides. Det kan ligefrem være lidt 
kuriøst. Store danske virksomheder, der har til huse midt 
i de store byer, synes måske nærmest, at det er sjovt at have en 
it-leverandør i Ebeltoft. 

Erhvervslivet på Djursland gør sig klar 6
Grenaa og Grenaa Havn kommer på den anden ende de kom-
mende par år, siges der. Her i starten, hvor mange ting stadig er 
uafklarede, er flere virksomheder begyndt – så småt – 
at kunne mærke, at noget stort er ved at ske.

Jeg har altid været meget nysgerrig 8
Inge Lise Riis har haft fast holdeplads på havnen i Grenaa i hele 
sit arbejdsliv. Men alle, der kender hende ved, at hun konstant er 
på farten i ind- og udland. Hun giver selv sin medfødte nysger-
righed skylden.

noter – kalender – navne – 10
selskaber – regnskaber

Når virksomheden skal modnes til salg 12
Hvordan får man solgt sin virksomhed bedst? Det handler om at 
gøre sin virksomhed attraktiv. Hvad skal luges ud, og hvad skal 
optimeres? 

Specialist i vognopbygninger 13
og hydraulik
Profil: Mere end 30 års erfaring ligger bag firmaet Norddjurs 
Oppbygg på Rolshøj i Grenaa. Handler det om hurtig ekspedition 
til fornuftige priser og en god, personlig betjening kan Norddjurs 
Oppbygg være den helt rigtige løsning, når det handler om vogn-
opbygninger, kraner, tippelad og forskellige hejs. Også når det er 
reparationer, service og de lovpligtige eftersyn, det drejer sig om.

Løsningen kan være en flexjobber 14
Er behovet for arbejdskraft mindre end 37 timer, kan løsningen 
være en flexjobber. En kontormand, en fejemand, en person med 
specielle kompetencer. Han ansættes på normale vilkår, aflønnin-
gen er attraktiv for begge parter, og så kan han være ansat lige 
så længe behovet er der.

LAGER OG KONTORLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lejemål i alle størrelser, der kan skræddersys til præcis dit behov.
Der er mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

KONTORLOKALERNE kan indrettes fleksibelt – helt efter dit ønske.
Vi har enheder op til 800 m2. Pris fra 40 kr./m2.

LAGERLOKALERNE kan efter behov være højloftede, op til 12 meter. Vi har enheder fra 100 m2 op til
5.000 m2 sammenhængende. Pris fra 15 kr./m2.
.

Vi har læssegrave på arealet og kan tilbyde udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

Vi har bl.a. følgende lejere på området: Danguitar, AvXperten, Grenaa Transport, SCA Papir, Markman. KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

AKTUELT:
200 - 450 m2 nyopførte kontorlokaler samt 500 - 2.500 m2 lagerlokaler.
Leje: kontor: 46 kr./m2 · lager 15 kr./m2
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Boax Ejendomme er et ejendomsinveste-
ringsselskab med fokus på investering i og
udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og mere end 15
års erfaring med ejendomsudvikling og 
-udlejning. Vi er aktuelt på udkig efter ejen-
domme med udviklingspotentiale.
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Christian Tilsted, der arbejdede 
som it-konsulent inde i Århus, men 
boede i Ebeltoft, havde en idé om, 
at det måtte være muligt at skabe 
sig en professionel tilværelse med 
udgangspunkt i sin egen bopæl. 
Han nedsatte sig om selvstændig 
it-konsulent i 2005 under navnet 
C-Tilsted. Han havde egentlig ikke 
vækst som det primære mål, og det 
har han stadig ikke, Men opgaverne 
greb hurtigt om sig, og inden året 
var udløbet, var den første med-
arbejder ansat. Rikke blev ansat 
som medarbejdende hustru et par 
måneder efter. 

I dag – fem år efter – er der i alt 13 
i virksomheden, hvoraf de tre alene 
er ansat i år. 

De dygtige medarbejdere
C-Tilsted arbejder som software-
udvikler og har specialiseret sig i Vi har kun mærket 

    finanskrisen 
      positivt

bl.a. såkaldte Sitecore-løsninger. 
Et dansk udviklet produkt, som har 
succes i hele verden. Kunderne er 
hovedsagelig store virksomheder 
og organisationer. Og C-Tilsted har 
endnu ingen kunder på Djursland. 
Christian forklarer sig på denne 
måde: ”Vi laver de tekniske løsnin-
ger. Vi opfatter os som håndværke-

re, som nogle mekanikere, der f.eks. 
har specialiseret sig i Opel. Men vi 
kan da også lave en Volvo,” siger 
han med et smil. ”Vi beskæftiger os 
ikke med den kreative udformning, 
og her siger vores erfaring os også, 
at store virksomheder i forvejen 

har gode kontakter til de kreative 
bureauer inde i byerne, og de får 
lov til at lave det sjove. Vi sørger 
for, at grundlaget, at rammerne kan 
fungere.”

”Vi har ikke haft problemer med 
at få kunder. Vort problem har mere 
været at få dygtige medarbejdere 
herud til Ebeltoft. Vi har så været 
heldige, at vi har kunnet finde dyg-
tige folk fra it-uddannelsen i Grenaa. 
Og nu hvor vi er blevet større, er vi 
også kunnet begynde at trække på 
erfarne folk, der måske bor her på 
Djursland, men som har arbejdet 
inde i Århus. Nu er vi blevet attrak-
tive for nye medarbejdere. Også på 

grund af vores beliggenhed. Man 
har jo fundet ud af, at det er et plus 
at have kort vej til arbejdet.” 

Et lavere omkostningsniveau
”Hvis vi har mærket finanskrisen, så 
har det været i en positiv betydning. 
Også store virksomheder har fået 
fokus på omkostningerne. Det har 
været vores fordel. I kraft af vores 
beliggenhed og det deraf følgende 
lavere omkostningsniveau på flere 
områder, er vi konkurrencedygtige, 
også selv om jeg ofte må tage 
flyveren til København. En udgift vi 
ikke fakturerer vores kunder. Det har 
flere og flere fundet ud af. Til trods 

for at vi faktisk ikke har gjort noget 
for at markedsføre os. Væksten er 
stort set kommet af sig selv.” 

Indtil videre er det gået rigtig godt 
for Christian på 42 og Rikke på 39 år. 
Bruttoresultatet var i 2009 2,6 mio. 
kr. Året før var det 1,4. Men ifølge 
Christian så vil bruttoresultatet i år 
ramme noget, der næsten ligner 
det dobbelte af 2009-tallet. Og det 
bliver vel omkring 4,5 mio. kr. 

C-Tilsted er netop flyttet ind i en 
smuk gammel bygning på Strand-
vejen i Ebeltoft, efter at den har 
været igennem en gennemgribende 
renovering.

Vi har ikke haft problemer med at 
få kunder. Vort problem har mere 
været at få dygtige medarbejdere.

Ejerledere Rikke og Christian Tilsted, C-Tilsted.

Der er fordele ved at bo lidt afsides. Det kan ligefrem 

være lidt kuriøst. Store danske virksomheder, der har 

til huse midt i de store byer, synes måske nærmest, at 

det er sjovt at have en it-leverandør i Ebeltoft. Sådan 

fornemmes det. Men beliggenheden har også kontante 

fordele for kunderne.

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj

Tlf. 86 24 90 99

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk

 

BygherrerådgivningBygherrerådgivning
ProjektledelseProjektledelse
ProjektstyringProjektstyring
RådgivningRådgivning
ProjekteringProjektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355              

www.lb-consult.dkwww.lb-consult.dk
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http://www.u-sinding.dk
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Planen er følgende: Der skal stå 111 
Siemens vindmøller klar til drift den 
31.12.2012 i farvandet mellem Djurs-
land og Anholt. Hver mølle vil have 
en kapacitet på 3,6 MW. Det er en 
meget stor opgave på meget kort 
tid, men det er politisk besluttet, så 
det må man forvente, at DONG, der 
har fået koncessionen, kan leve op 
til. Ellers vanker der store bøder. 

Kapaciteten bliver 400 MW CO2-
fri strøm, det svarer til 400.000 hus-
standes årlige elforbrug. Det svarer 
også til 4 % af det samlede danske 
elforbrug. Prisen for hele projektet 
kommer op på i alt 10 mia. kroner. 
Og nogle af disse mange penge 
vil komme det lokale erhvervsliv til 
gode.  

Starten er gået
GEO, med kontorer i København 
og Århus, er en af de første under-
leverandører, der er truffet aftale 
med. Virksomhedens opgave er, ved 
hjælp af geotekniske og geofysi-
ske undersøgelser, at finde ud af, 
hvordan jordbunden ser ud under 

Det er helt essentielt, at vi 
kan vise DONG, at eksper-

tisen er til stede lokalt.

Grenaa og Grenaa Havn kommer på den anden 

ende de kommende par år, siges der. Her i starten, 

hvor mange ting stadig er uafklarede, er flere 

virksomheder begyndt – så småt – 

at kunne mærke, at noget stort er ved at ske.

Erhvervslivet på Djursland gør sig klar
de 111 pyloner, der skal stilles op. 
Disse møllefundamenter vejer op 
til 450 ton og vil blive placeret af en 
stor flydekran. Det er endnu ikke 
bestemt, hvem der får kontrakten på 
at levere pylonerne. Derfor kender 
man endnu ikke detaljer på, hvor de 
skal udskibes fra. 

Til formålet assisterer tre fartøjer 
med at tage disse jordbundsun-
dersøgelser. Undersøgelser, der 
allerede forventes at være overstået 
i løbet af september. 

Hos Østship ApS, som er det ene-
ste lokale shippingfirma på havnen i 
Grenaa, er man allerede i fuld gang 
med arbejdet som service-udbyder 
til GEO på dette projekt. 

”Vi skal assistere med mange 
ting,” siger Frank Larsen fra Øst-
ship. ”Vi skal sørge for elektrikere, 
hydraulikfolk, dagligvarer, fersk-
vand, søfartslæger, sikkerheden 
og mange, mange andre ting. Vi 
forsøger naturligvis, i det omfang 
det er muligt, at lave aftaler med 
lokale folk og lokale virksomheder.  
Vort firma har døgnvagt, hvilket er 
vigtigt i denne branche, og det bety-
der noget for en aktør som GEO, at 
de kun behøver at ringe et sted hen, 
når noget skal ordnes – uanset tids-
punktet.” Skibsmægler Frank Larsen 
siger, at der er sund fornuft i at have 
leverandører i lokalområdet, der 
uden større forsinkelser kan levere 
de ydelser, der ønskes. Her nævner 
han som et godt eksempel det gode 
samarbejde (netværk), der er skabt 
i forbindelse med etableringen af 
Djurs Wind Power. 

”Her i startfasen er det helt 
essentielt, at vi kan vise DONG 
og deres underleverandører, at 
ekspertisen er til stede lokalt. Det 
vil også betyde meget i forhold 
til kommende vindmølleprojek-
ter – såvel offshore som onshore i 
østvendte områder. Jeg tror, vi kan 
vente os meget af fremtiden her på 
Djursland. Ikke blot med hensyn til 
vindmøller, men sandelig også med 
hensyn til det store og spændende 

biofuel projekt, der vil blive en stor 
aktør her på havnen. De mange 
dygtige virksomheder i området kan 
med fælles støtte give hele Djurs-
land et løft op i en helt anden liga.”

 
Lige til højrebenet
Øer Maskinfabrik ved Ebeltoft er 
specialister i opgaver, der er relate-
ret til vand. Det drejer sig udelukken-
de om reparationer og installationer. 
Ofte i forbindelse med hydraulik. ”Vi 
skal sørge for at kranerne fungerer 
om bord,” siger Thomas Gissel. 
”Det er noget, vi ved noget om. Vi 
har vor egen dykkerafdeling. Vi har 
folk, der kan undervandssvejse. Så 
for os, ligger de her opgaver lige til 
højrebenet.” 

I forvejen har Øer Maskinfabrik 
eksempelvis allerede ca. 10 mand 

Vi skal ikke have så lang 
en betænkningstid. 

Så er vi i gang.

 Direktør Frank Larsen, Østship.

Jo
ur

na
lis

t J
ør

ge
n 

Pe
te

r T
hy

ge
se

n,
 M

er
ca

tu
s R

ek
la

m
eb

ur
ea

u 
AS på offshore opgaver i Holland og 

England. Og når jordbundsundersø-
gelserne er tilendebragt forventer 
Thomas, at der løbende og i et 
større omfang vil komme opgaver til 
virksomheden. 

”Vores force er nok, at vi kan 
reagere hurtigt. Vi er erfarne. Og vi 
skal ikke have så lang en betænk-
ningstid. Så er vi i gang.”   

Når cirkus kommer til byen
For Thomas Weifenbach Jensen 
fra Kystvejens Hotel og Konferen-
cecenter handler det om, at have så 
mange faciliteter som muligt parate 
til at kunne servicere en masse 
mennesker. 

”Jamen,” siger Thomas, ”sådan 
er det jo, når cirkus kommer til byen. 
Det handler jo om mange ting, som 
folk og virksomheder får brug for, 
når de pludselig er væk langt hjem-
mefra. De har ikke kun brug for over-
natning og forplejning. De skal også 
have adgang til vaskemaskiner, til 
kontorer, til undervisningslokaler og 
værksteder. Vi kan hjælpe med det 
hele. I øjeblikket er vi ved at indrette 
en speciel fløj til alle de nye offs-
hore folk. De skal have gode tv- og 
internetforbindelser. Der skal være 
aviser og drikkevarer. Måske også 
aviser på udenlandsk. De skal kunne 
hygge sig, når de har fri. Og så skal 
det være nemt for folkene at komme 
til og fra deres værelser. Vi vil så vidt 
muligt sørge for, at det føles næsten 
som at være hjemme.”   

”Foreløbig, må jeg da erkende, 
har der hovedsagelig været tale 
om mødefaciliteter her hos os og 
enkelte overnatninger. Men når det 
hele tager fart for alvor om ca. seks 
måneder, så er vi også klar. Det kan 
jeg godt love.”

Erhvervsudvikling

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. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

mailto:ronni@rnsikring.dk
http://www.danskmetal.dk
http://www.lambertsen.nu
http://www.nyborg-s.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
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Christian Gleerup, Pink Nose.

”Jeg er nok lidt utålmodig. Når jeg har fået en idé, skal 
den helst gøres til virkelighed med det samme. Det 
skal gå stærkt. Nogen synes måske, jeg er skrap og lidt 
stædig, men jeg forsøger at huske at lytte til folk. Jeg 
tror meget på den åbne, direkte dialog, hvor vi siger 
tingene til hinanden, som de er.” 
”Lige siden jeg i 1965 hørte i radioen, at Lion Ferry 
havde købt Helsingborg-ruten, har jeg forsøgt at efter-
leve, at medarbejderne altid skulle informeres først. Og 
jeg tror mine medarbejdere ved, at jeg er der, hvis der 
er problemer, uanset om det handler om jobbet eller 
det derhjemme. Jeg elsker at have med mennesker at 
gøre!”

Et positivt livssyn – alt kan lade sig gøre – har holdt 
Inge Lise oven vande i ikke mindre end otte skiftende 
færgerederier på samme havn. I perioder var hun ansat 
i flere ad gangen!

Startede som bybud
Hun startede i færgerederiet, der dengang hed Europa-
færgen, i 1962 som bybud. Inge Lise søgte godt nok 
en stilling som kontorelev da hun, med en frisk mel-
lemskoleeksamen i lommen, mødte op på havnen hos 
direktør Peter Lyngdorf. Han spurgte, hvorfor hun ikke 
tog en realeksamen først. Lidt beklemt fik hun forklaret, 
at pengene var lidt små i hjemmet. Lyngdorf opfandt så 
stillingen som bybud – tilfældigvis til samme løn (50 kr. 
om ugen) som kontorelevstillingen – på betingelse af, 
at hun så fik den realeksamen, inden hun startede som 
elev.

Inge Lises ansvar i rederiet voksede med virksomhe-
den. Fra ansvaret i forkontoret for tre medarbejdere til 
bookingchef, markedschef (i en periode for to konkur-
rerende linier) og blev hun til sidst i 1995 direktør (hun 
beholdt samtidig jobbet som markedschef) for de 
efterhånden cirka 100 medarbejdere. 

”Vi har alle sammen mindst to jobs i Stena Line,” 
forklarer hun. Samme år kom udnævnelsen til svensk 
konsul.

Iværksætter
Chef-jobbene kickstartede for alvor hendes iværksæt-
ter-gen: Hun opfandt i 1979 med stor succes ”genve-
jen” til Bornholm: Først fra Grenaa til Sverige, så fra 

Ystad til Rønne på Bornholm. Den svenske chef trak 
på smilebåndet, men Inge Lise skaffede 9.000 gæster 
allerede første år. I 1995 var hun med til at starte Polen-
linien (Karlskrona-Gdynia) i daværende Lion Ferry-regi, 
så man også fra Grenaa kunne tage en genvej til Polen 
via Sverige.

Da tax-free salget stoppede i 1999, forsvandt sam-
tidig en stor del af indtægtsgrundlaget. I stordriftens 
navn kom fusionen med Stena Line, hvor Lion Ferry-
navnet forsvandt.

Engagement i lokalsamfundet
Hendes hjerte banker også for Kattegatøen Anholt 
– hun har siden 1976 været driftsleder for Grenaa 
Anholt Færgefart. I dag er titlen havne- og terminalchef, 
og selv om Inge Lise bestemt ikke har ambitioner om at 
gå Grenaa Havns Henning Laursen i bedene, aftvinger 
hendes personlighed og ambitioner stor respekt hos 
de fleste, uanset om det gælder bestyrelsesarbejdet i 
Destination Djursland, Djurslands Turistforening, Kat-
tegatcentret eller Viden Djurs, hvor hun netop er trådt 
ind i år. Ja, der er stadig fart på hende.

Karrierekvinde og mor
Hun fandt sin Aksel i 1966 på Missionshotellet i 
Grenaa, da hun ringede og gav en skideballe over en 
fejlbooking til direktøren. Han ringede tilbage dagen 
efter og spurgte, om de ikke kunne mødes og snakke 
om sagen. Ham blev hun gift med. De fik hurtigt Helle 
og Janne, som Inge Lise nu fast tager på hyggetur i 
ind- eller udland med den sidste weekend i november. 
Så er julegaverne også på plads.

Men hvordan forener man karrierekvindelivet med at 
være familiemor? ”Aksel tog meget over derhjemme – 
og vi havde også en ”hyggetante” i hjemmet til at tage 
sig af børnene, når de kom hjem fra skole. Jeg måtte 
finde min egen stil – oftest som eneste kvinde til mø-
derne – og så være til stede og være engageret, uanset 
om det var i lederrollen eller når børnenes hverdag 
pludselig gav udfordringer.”

”Jeg har nydt de mange familieferier til nabolandet 
Sverige, der naturligt blev vores andet hjemland – og 
hvor vi altid havde god tid til at være sammen. Det har 
heldigvis smittet børnenes familier, så de i dag også er 
faste gæster hos Stena Line.”

Fritiden
Inge Lise er ivrig motionist. ”Da jeg stoppede med 
at ryge i 89, tog jeg 20 kg på. Min datter gjorde mig 
opmærksom på, at foden var højere end knæet, når jeg 
sad med benene over kors.” Hun går, cykler og løber, 
dyrker spinning, aerobic og nu også zumba.

Hun elsker at læse. Gerne krimier. Sidste bog var en 
Peter Robinson-krimi, og der er altid en bog i gang.
Inge Lise øver sig nu på at sidde lidt mere på hænderne 
i stedet for at gribe alle flyvende bolde i 100 meters af-
stand. Hun vil gerne ned på en mere normal arbejdsuge 
og fordele sin erfaring til sine heldigvis motiverede 
medarbejdere. Hun har en aftale med sin svenske 
chef om, at de ser hinanden dybt i øjnene en gang om 
året. Men hun er slet ikke klar til at trække sig tilbage 
endnu…

Jeg har altid været meget nysgerrig

Inge Lise Riis har haft fast holdeplads på havnen i Grenaa i hele sit arbejdsliv. 
Men alle, der kender hende ved, at hun konstant er på farten i ind- og udland. 
Hun giver selv sin medfødte nysgerrighed skylden.

Jeg elsker at have med 
mennesker at gøre.

Vi har alle sammen mindst to jobs 
i Stena Line.

Havne- og terminalchef Inge Lise Riis, Stena Line.
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Ålsrode Smede- og 
Maskinfabrik A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa 

Periode 01.01.09 - 31.12.09

Bruttofortjeneste   5,3 (6,0)
Resultat før skat 1,7  (2,3)

Egenkapital 14,8 (13,8)

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

Erhvervsfolk har benzin i blodet

Nyuddannede lufthavnsoperatører Investering i krisen giver vækst

Flere og flere virksomheder 
lever Le Mans drømmen ud 
på Auning Kart Park og kom-
binerer kørslen med teambuil-
ding og networking.
Det er både erhvervsfolk i lak-
sko og folk med tommestok 
i lommen, der kommer for at 
køre Le Mans og Grand Prix 
med deres kunder eller kolle-
ger. Det seneste år er antallet 
af erhvervskunder på gokart-
banen steget mærkbart. Det 
er som om, erhvervslivet har 
brug for at ræse væk fra den 
nok så omtalte finanskrise 
og i stedet lugte benzin og få 

Som første lufthavn i pro-
vinsen kan Aarhus Lufthavn 
bryste sig af at have fem ud-
dannede lufthavnsoperatører. 
Direktør Ole Paaske udtaler: 
”Vi er i Aarhus Lufthavn 
stolte over at være den første 
danske provinslufthavn, der 
fik færdiguddannet faglærte 
lufthavnsoperatører, og ikke 
mindre stolte over at alle 5 
medarbejdere bestod sven-
deprøven med eksamenska-
rakteren 10.” Han overrækker 

motorstøj i ørerne. 
En af de virksomheder, der 
har været på Auning Kart Park 
flere gange, er flydelsprodu-
centen, Terma. 
”Der går sport i det. Folk 
får et kick, og alle kan være 
med. Vi har unge og gamle, 
mænd og kvinder, faglærte 
og ufaglærte, og de får alle et 
særligt udtryk i øjnene efter 
et par omgange,” fortæller 
Ib Meldgaard Møller, der 
er produktionsmanager for 
52 medarbejdere i Terma i 
Grenaa.

på billedet svendebrevet til 
tillidsrepræsentant Verner Lau 
Møller, mens de øvrige (fra 
venstre) Kaj Aage Andersen, 
Michael Neess Sørensen og 
Søren Skjødt Ladefoged, ser 
til.
De fem er beskæftiget i 
lufthavnens Ramp Handling 
afdeling, der leverer service-
ydelser til luftfartøjerne, lige-
som medarbejderne samtidig 
indgår i lufthavnens brand- og 
redningsberedskab.

Ny filialdirektør

Poul Antonsen (38) er tiltrådt 
som filialdirektør i Nordeas 
Ebeltoftafdeling. 
Poul – der er født i Knebel og 
opvokset i Auning – kommer 
fra et job i København hos 
FIH Erhvervsbank.

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
ajour@erhvervdjursland.dk

8. september 2010 
kl. 16.00- 20.00. Vækstgruppestart. 
Målrettet international vækst og udvik-
ling. For ejere/ledere og beslutnings-
tagere fra unge virksomheder, der står 
overfor at træde ud på de internatio-
nale markeder. Egenbetaling kr. 2000.
Ørum AktivCenter.
Info: Jacob Hougaard 8959 4076.

9. september 2010 
Besøg Crisplant Manufacturing A/S.
Crisplant åbner både døre og porte og 
inviterer til virksomhedsbesøg fra kl. 
16.00 til 18.00.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Info: info@syddjurserhvervsforening.dk

14. september 2010 
Vækstgruppestart. Find vejen til suc-
ces. Få konkret viden, værktøjer og 
strategier samt individuelle forløb med 
underviseren. Egenbetaling kr. 2000.
Pakhuset på Grenaa Havn. 
Info: Lene Bachmann 8959 4074.

21. september 2010 
Kl. 18.30 Jan Gintberg om idéudvikling.
Medlemsarr. for Djurslands Erhvervs-
råd, Den Gamle Stald, Gl. Estrup. 
Spisning + entré kr. 100.
Info/tilmelding: on@nt-as.dk

23. september 2010 
Kl. 17.00 Den grønne bølge og 
gourmet-arrangement på Hotel Ebel-
toft Strand.
Nye muligheder for håndværksvirk-
somheder, byggefag og servicevirk-
somheder. 
Arr.: Håndværker og Borgerforeningen, 
Hotel Ebeltoft Strand og Syddjurs 
Erhvervsforening.
Info: info@syddjurserhvervsforening.dk

28. oktober 2010
Politisk debat om infrastrukturen på 
Djursland. Europahøjskolen.

30. oktober 2010
Kl. 16.00-19:00 Iværksættercafe.
Har du spørgsmål til advokat, revisor, 
SKAT, A-kasse eller erhvervskon-
sulent? Så mød op til rådgivercafé i 
Grenaa.
Sted: Kystvejens hotel i Grenaa.
Tilmelding ikke nødvendig.
Info: Lene Bachmann 8959 4074.

Alle data er indhentet i perioden 
02.07.2010 - 26.08.2010. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

BB Kommunikation ApS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.09 - 31.12.09 
Bruttofortjeneste 1,8 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte - (4)

Byggefirmaet Jan Østergaard ApS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.09 - 31.12.09 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,4)
Resultat før skat 0,9 (0,6)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 3 (2)

Crisplant Manufacturing A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.09 - 31.12.09 
Bruttofortjeneste -1,3 (1,0)
Resultat før skat -3,3 (-0,3)
Egenkapital 7,3 (9,5)
Antal ansatte - (41)

Danline A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Periode: 01.05.09 - 30.04.10
Bruttofortjeneste 3,3 (1,9)
Resultat før skat 0,3 (-2,4)
Egenkapital -8,3 (-8,6)
Antal ansatte - (-)

De Danske Gærfabrikker A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Periode: 01.02.09-31.01.10
Bruttoresultat  68,6 (67,0)
Resultat før skat 17,6 (19,4)
Egenkapital 119,5 (106,4)
Antal ansatte 73 (88)

Freka Grafisk A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Periode: 01.04.09-31.03.10
Bruttoresultat 1,5 (1,7)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 6 (7)

Hornslet Møbelfabrik A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.09-31.12.09
Bruttoresultat 12,3 (15,1)
Resultat før skat -2,5 (-1,4)
Egenkapital 6,2 (9,7)
Antal ansatte - (-)

Kebe A/S
Sortevej 8, 8543 Hornslet
Periode: 01.05.09-30.04.10
Bruttofortjeneste 9,1 (10,7)
Resultat før skat -0,5 (-0,1)
Egenkapital 2,2 (2,5)
Antal ansatte 29 (31)

Midtdjurs Tømrer & Murer ApS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Periode: 01.04.09-31.03.10 
Bruttofortjeneste 1,5 (2,3)
Resultat før skat -0,5 (0,4)
Egenkapital 0,5 (0,9)
Antal ansatte - (8)

M4M ApS
Torvet 15, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.09-31.12.09
Bruttoresultat 0,7 (0,6)
Resultat før skat 0 (-0,2)
Egenkapital 0 (0)
Antal ansatte 3 (3)

Rettelse: I 2009-regnskabet for 
Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S i 
sidste nummer, blev resultatet fejlag-
tigt angivet som et minus på 1,7 mio. 
kr. Det korrekte resultat er et plus på 
1,7 mio. kr. Vi beklager fejlen.

generationsskifte.
Leif forventer, at den spån-
tagende afdeling udvikler 
sig yderligere, og de tror 
begge på en stille og rolig 
udvikling af virksomheden, 
så de kan fortsætte den 33 
år lange række med sorte 
tal i virksomheden – måske 
endda med en pil opad. ”Vi 
har ikke fyret under krisen, 
ansat tre nye medarbejdere i 
år – og yderligere lejet smede 
i Danmark og Sverige for at 
kunne holde fast i kvalitet og 
leveringssikkerhed. Vi har en 
ordrebeholdning, der rækker 
langt ind i 2011”, slutter han 
optimistisk.

Ålsrode Smede & Maskinfa-
brik har benyttet krisetiden 
til at købe maskiner op til de 
helt rigtige priser. Med tre 
vandskæremaskiner er de 
blevet en af Danmarks største 
på vandskæring – og et par 
spåntagende CNC maskiner 
er nu blevet til otte.
”Det handler om at kunne 
løse alle kundernes behov”, 
forklarer Brian Basse. ”Vi vil 
gerne være totalleverandør, 
og har næsten alt under 
samme tag”.
Brian siger næsten, fordi de 
fysiske rammer på Fabrikvej i 
Grenaa, trods udbygning, ikke 
er tilstrækkelige til at løse kun-
dernes mange opgaver. ”Vi 
har lejet Volvos gamle lokaler, 
hvor vi har indrettet montage-
afdeling – og vi har da også 
planer om at bygge endnu en 
hal”, afslører Brian, der i dag 
i samarbejde med sin far Leif 
styrer virksomhedens udvik-
ling med sikker hånd efter 
et vellykket og gnidningsløst 

Nye selskaber
Norddjurs
33053843 AUNING MALERFIRMA ApS .....................................................................02.07.2010 
32301975 DJURS SNEDKEREN ApS ...........................................................................09.07.2010
33066406 NIELSEN AF 9.JULI 2010 ApS ...................................................................23.07.2010
33071221 HANSTHOLM LOSSEKOMPAGNI ApS ......................................................29.07.2010
33075782 NOT-YOURS ApS ........................................................................................ 10.08.2010
33059108 REVISIONSGRUPPEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB ... 10.08.2010
33075839 SE MIN KJOLE ApS ....................................................................................12.08.2010
33078943 A. E. MASKINUDLEJNING ApS ................................................................ 18.08.2010
33080913 LØKKEAGREN ApS .................................................................................... 20.08.2010

Syddjurs
33053630 MALABAR ApS ...........................................................................................02.07.2010
33054920 SAFIR TØMRERVIRKSOMHED ApS ..........................................................05.07.2010
33059019 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER RLC ApS ......................................... 07.07.2010
33059884 DREAMHORSE ApS ...................................................................................08.07.2010
33059728 MB AUTO & TRANSPORT ENGROS ApS ..................................................08.07.2010
32302084 E-BASICS ApS .............................................................................................09.07.2010
33061560 SCANDINAVIAN SURVEY ApS ...................................................................09.07.2010
33062613 BOXLINK ApS .............................................................................................. 12.07.2010
33075677 STALD LYKKESTRUP ApS ......................................................................... 10.08.2010
32302521 CORNERSHOP ApS ....................................................................................11.08.2010
32302254 VSF TRANSPORT ApS ................................................................................11.08.2010
33078099 SAFETY CLIP ApS .......................................................................................17.08.2010
33081367 NATURE TIME ApS .................................................................................... 23.08.2010

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31779332 KNAPP TRANSPORT ApS ...........................................................................09.07.2010
32473784 PERSISTO APS ............................................................................................ 12.07.2010
25649230 STREETFIRE APS ........................................................................................26.07.2010
29226423 ANKERSTJERNE BYG APS ........................................................................ 09.08.2010
29934843 F H SPÅNTAGNING APS............................................................................ 09.08.2010
30004051 2 COOL APS ................................................................................................12.08.2010
27526888 VEJERBODEN APS .....................................................................................12.08.2010
30835441 HÅNDVÆRKSSERVICE ApS ...................................................................... 13.08.2010
31300908 CKS IMPORT ApS ...................................................................................... 16.08.2010
31623189 INTRAUNIT ApS ...........................................................................................17.08.2010
31610044 MARIENBORG BYG ApS .............................................................................17.08.2010
21062073 FONTUS DANMARK A/S ........................................................................... 18.08.2010
26848385 ISAFOLD CARAVAN ApS .......................................................................... 19.08.2010
26994772 LAPIN BEER & LONG DRINK ApS............................................................. 19.08.2010
31743559 SPORTIGAN ODDER ApS ...........................................................................17.08.2010
26768195 MANIFESTO A/S 19.08.2010
73569915 SAFETY COVERS ApS ............................................................................... 20.08.2010
31374855 SCANDINAVIAN TRADING CENTER ApS ................................................. 25.08.2010
14251847 HENRIK M. ANDERSEN ApS ...................................................................... 26.08.2010
29401063 WG-GRUPPEN ApS .................................................................................... 26.08.2010

Syddjurs
51166418 D V TEKNIK A/S ............................................................................................02.07.2010
19267296 G.V. ROBDRUPS VOGNMANDSFORRETNING APS ................................. 07.07.2010
31488826 BO-SYN A/S ................................................................................................. 12.07.2010
30612310 BYGFORM ENTREPRISESTYRING APS .................................................... 12.07.2010
30715446 BRAND MARKETERS APS .........................................................................13.07.2010
30899776 BUTIK ROSENVINGE APS ..........................................................................15.07.2010
30550471 ABC LEVERANCE APS .............................................................................. 03.08.2010
17724592 N.I. BYGGEADMINISTRATION A/S ............................................................12.08.2010 
29632235 SAFETEK A/S...............................................................................................12.08.2010
29689709 SB SERVICE APS ........................................................................................12.08.2010
30272358 STJERNE HUSE APS ...................................................................................12.08.2010
30578295 BYGMESTERVEJ - RINGE APS ................................................................. 13.08.2010
30718933 KALØ ENTREPRENØRFORRETNING APS ............................................... 13.08.2010
29780404 WJB SHIPPING APS .................................................................................. 13.08.2010
30543300 MUNKHOLM EL, AARHUS A/S ................................................................ 16.08.2010
27077943 CF3D APS ....................................................................................................17.08.2010
31620546 AGENTS AFRICA SAFARIS APS ................................................................ 18.08.2010
21811580 DATRONIC APS ........................................................................................... 18.08.2010
18409682 J.L. TEX APS............................................................................................... 18.08.2010
31855020 LARS AAGAARD APS ................................................................................ 18.08.2010
20330546 YES OR NO APS ......................................................................................... 18.08.2010
27380247 ACTIVE 2009 APS ...................................................................................... 19.08.2010
10120314 DANSK ANDELSBOLIG BYG APS .............................................................. 19.08.2010
27445489 JYDSK OLIE APS ........................................................................................ 19.08.2010
27908675 NYBYG APS ................................................................................................ 19.08.2010
27683843 PIA PLET APS ............................................................................................. 19.08.2010
26872839 THAILAND HOMES APS ........................................................................... 19.08.2010

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32

Biltlf. 23 31 48 40

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning

Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde

Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Fik tilskud til 
energibesparelse
Grenaa Bowlingcenter fik 
hjælp af ESCO-gruppen 
Djursland ved BP Electric og 
Grenaa Ingeniørkontor, da de-
res udslidte og uøkonomiske 
belysningsanlæg i spillehallen 
samt i selve bowlinghallen 
skulle udskiftes til noget 
mere energivenligt.
Det nye belysningsanlæg er 
opbygget efter helt moderne 
principper og erstatter en 
blanding af spots, glødepærer 
og lysstofrør uden HF-spoler. 
Resultatet af energioptime-
ringer er til at føle på, idet der 
årligt spares næsten 56.000 
KwH.
Det svarer til en årlig CO2 
reduktion på 33 tons, en 
energibesparelse som 
centret har ”solgt” til Grenaa 
Varmeværk AmbA, der på 
den måde har registrerings-
rettigheden til besparelsen, 
som kan indregnes i deres 
energiregnskab.

http://www.rjakobsen.dk
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Hvordan får man solgt sin virksomhed bedst? Det handler om at gøre sin 
virksomhed attraktiv. Hvad skal luges ud, og hvad skal optimeres? 
Man skal være realistisk, og så skal der til slut være to vindere. 
En køber og en sælger. Erhverv Djursland har talt med virksomheds-
konsulent Carsten Andersen fra Væksthus Midtjylland. 

Når tiden var til det, kunne man i 
gode gamle dage ofte se frem til at 
sælge sin virksomhed, til en pris, 
der stod mål med de år, man havde 
slidt og slæbt for at bygge den op. 
Sådan fungerer det som oftest ikke 
længere. 

En eventuel køber vil vurdere, 
hvor lang tid han vil afskrive købe-
summen over. Er den fem år, og 
nettofortjenesten i virksomheden 
1 mio. kr. om året ifølge regnska-
ber og budgetter, må man vel ikke 
give mere end 5 mio. Sådan er de 
nøgterne vilkår. Og sværere er det 
heller ikke.  

Det er afgørende, om virksomhe-
den befinder sig i et vækstmarked 
– eller om markedet er i stagnation 
eller ligefrem i tilbagegang. Ban-
kerne vil helst låne ud til vækstmar-
kederne. Nogle brancher har svært 
ved at skaffe den fornødne finansie-
ring, og her nævner Carsten Nielsen 
byggebranchen som det aktuelle 
eksempel. 

Den veldrevne virksomhed
Giv dig god tid, lyder rådet. Det kan 
være en omstændelig og langvarig 
proces. Sælgeren må overveje, hvad 
han kan gøre for at få sin virksom-
hed til at se så attraktiv ud i købers 
øjne som muligt. Er der dele af 
virksomheden, som ikke skaber en 
merværdi, skal det overvejes, om 
den del kan sælges fra, eller om den 
bør skrottes. Andre dele skal måske 
have et skub for at fungere optimalt.  

Man skal som sælger – og som 
køber – overveje om virksomhe-
den har et godt idégrundlag, om 
organisationen er i orden, og om 
kundegrundlaget er sundt og loyalt. 
De sidste to års omsætning plus 
et kommende budgetår er et godt 
grundlag for at vurdere en pris. Men 
næppe det hele. Har man gode folk? 
Er virksomheden i det hele taget 

konkurrencedygtig på sigt?
Hvis det viser sig, at der er for-

hold, der halter, kan man overveje, 
om man kan sælge virksomheden i 
dele. Bygningerne, maskinerne eller 
kunderne. Måske er en køber kun 
interesseret i at købe telefonnum-
meret og varelageret, som Carsten 
udtrykker det. 

Alternativet med selv at bygge en 
virksomhed op fra bunden kan til 
gengæld være en langvarig proces. 
Det skal man også gøre sig klart. 
Her har den gamle mester med 
egen virksomhed i en menneskeal-
der ofte noget at tilbyde.   

Hvem vil købe?
Generationsskiftet, hvor faderen 
sælger til sønnen – eller datteren – 
er faldende gennem de senere år. 
Sønnerne vælger i mindre grad i dag 
at tage den samme uddannelse som 
faderen. Så kan det måske være 
kronprinsen i firmaet. Men har han 
pengene, og er han i det hele taget 
interesseret i at blive selvstæn-
dig? Der er ikke ret mange private 
mennesker, der i dag har penge og 
sparer op for at købe virksomheder. 
Måske vil en køber kun leje loka-
lerne. Hvis det er tilfældet, skal man 
nok overveje den mulighed som en 
realistisk løsning. For dyrt indkøbte 
bygninger kan være en stor belast-
ning for en kommende køber med 
en måske begrænset kapital. Så kan 
den tidligere ejer så se frem til en 
huslejeindtægt i stedet. 

Er der konkurrenter, der er interes-
serede? Hvis der er det, så har man 
måske den bedste chance for at få 
en god salgspris. Der kan være en 
synergieffekt her. En konkurrent, der 
er interesseret i at overtage, vil bl.a. 
kigge på kundegrundlaget, maski-
nerne og et godt og dygtigt perso-
nale. Kan der være stordriftsfordele i 
forbindelse med indkøb, en slankere 
organisation? Fordelen er endvidere, 
at en konkurrerende virksomhed 
sikkert har de penge, som privatper-
sonen ofte mangler. 

I dag ser man også ofte, at 
en tømrervirksomhed køber en 
murervirksomhed. Eller omvendt. 

Eller en VVS-forretning går sam-
men med et el-firma. Man ser også 
virksomheder gå den anden vej med 
yderligere specialiseringer: Tag, trap-
per, erhvervsbyggeri, vinduer. For 
en sælger kan det være nødvendigt 
også at tænke i de baner.  

En køber vil se på, hvordan det er 
med kreditorer og debitorer. Om der 
er kautionsforpligtelser i virksom-
heden. Hvordan det ligger med 
bankengagementet og likviditeten. 
Vil den tidligere ejer blive i virksom-
heden i en periode? Det vil ofte 
være gavnligt. Carsten siger i denne 
sammenhæng, at det ikke er nok 
som køber og sælger at kunne læse 
tallene, men man skal også kunne 
agere på dem. Og det behøver ikke 
altid at være sammenhængende. 

”Det er helt afgørende i denne 
fase, at sælger er ærlig. Hvis jeg 
fornemmer, at det ikke er tilfældet, 
så springer jeg fra,” siger Carsten 
Andersen. 

Efter salget
Samtidig med, at sælger skal have 
styr på, hvad det er, han vil sælge, 
hvornår han vil det, og hvad det skal 
koste, så skal han også finde ud af, 
hvad han vil bagefter. Ifølge Carsten 
er rigtig mange virksomhedsin-
dehavere gået i stå – eller måske 
ligefrem ned – når de opdager, at 
de ikke rigtig har en meningsfyldt 
hverdag bagefter. Man kan nok ikke 
spille golf hele tiden. 

Få gratis rådgivning
Set fra Carsten Andersens stol er 
den bedste løsning, at begge parter 
i en handel har hver deres revisor 
og advokat. Så er der efterfølgende 
ikke noget at komme efter. Dem bør 
man ikke undvære.    

Væksthus Midtjylland er en institu-
tion, der arbejder gratis for erhvervs-
virksomhederne. De er uafhængige 
og realistiske. Og her er der mange 
gode og kloge råd at få. Væksthus 
Midtjyllands konsulenter kan være 
med til at få sat skik på – og system 
i – sagerne. Ikke mindst i de indle-
dende faser. Det kan være en rigtig 
god foranstaltning.
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Specialist i vognopbygninger og hydraulik

Mere end 30 års erfaring ligger bag firmaet Norddjurs Oppbygg på Rols-

høj i Grenaa. Handler det om hurtig ekspedition til fornuftige priser og en 

god, personlig betjening kan Norddjurs Oppbygg være den helt rigtige løsning, 

når det handler om vognopbygninger, kraner, tippelad og forskellige hejs. Også 

når det er reparationer, service og de lovpligtige eftersyn, det drejer sig om.

Bent Lemming har en fortid hos 
Djuma Industri a/s. Her var han i 
mange år, før han besluttede sig 
for at starte for sig selv. Det var i 
2008. Nu et par år senere sidder 
han i nogle gode og funktionelle 
lokaler i det nordlige Grenaa med en 
stigende ordretilgang. 

”Jeg må da indrømme, at det nok 
ikke var det bedste tidspunkt at 
starte for sig selv. Men beslutningen 
var taget, og handelen var faktisk 
også i orden, da krisen kom. Nu kan 
vi da mærke, at vognmænd, entre-
prenører og større håndværkere er 
ved at komme i gang igen. Så vi ser 
optimistisk på fremtiden,” siger han.

Fleksibilitet uden merpris
”Vi er jo en mindre virksomhed, og 
det har i vort tilfælde den fordel, at 
vi er omstillingsparate. Vi kan give 
den en ekstra skalle, når det kræves. 
Vi kan godt arbejde igennem i en 
weekend, hvis det er det, der skal til, 
uden at vi tager en merpris for det.”

Bent Lemming fortæller, at det 
handler om at skabe et tillidsforhold 
mellem kunde og virksomhed. ”Den 
personlige betjening, den direkte 
kontakt er vigtig for os, og det tror vi 
også, at den er for kunden,” under-
streger han.

Lav aftaler med os
Som et firma, der kan meget inden 
for sit felt, er Bent inde på, at han 
meget gerne vil lave aftaler med 
kunderne omkring deres service-
eftersyn. På den måde kan kunden 
bedre styre sine omkostninger, og 
Norddjurs Oppbygg kan også bedre 
kalkulere med sine indtægter.  ”Vi er 
specialister inden for opbygning og 
reparation af hovedsagelig rullende 
materiel. Vi er forhandler af HMFs 
produkter, der er godt og slidstærkt 
kram, og som er velkendte i bran-
chen. Vi ved meget om hydraulik. Vi 
kan svejse i mange materialer inklu-
siv plast og aluminium. Og så kan vi 
da også servicere en vognpark, så 

længe det handler om bremser, sty-
retøj og naturligvis karosseriskader.”

Et familieforetagende
Hvorfor hedder virksomheden Nord-
djurs Oppbygg, spørger journalisten 
nysgerrigt. 

”Det gør den,” siger Bent, ”fordi 
min kone er norsk, og da vi skulle 
finde på et navn, der gerne måtte 
være lidt anderledes, fandt vi ud af, 
at den norske stavning af ordet op-
bygning kunne skabe opmærksom-
hed. Og det må jeg da også sige, at 
det har gjort.”

”Selv om det kun er min søn Ma-
rius og jeg, der direkte er involveret 
i virksomheden, opfatter vi firmaet 
som et familieforetagende. På én 
eller anden måde er vi alle en del af 
det. Det er et fælles projekt, hvor vi 
støtter hinanden.”

For yderligere oplysninger så ring 
til Bent Lemming på 72 17 00 44 el-
ler se www.norddjursoppbygg.dk.

Marius og Bent Lemming, Norddjurs Oppbygg.

Virksomhedskonsulent Carsten Andersen, 
Væksthus Midtjylland.

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

Når virksomheden skal modnes til salg

http://www.kvistjensen.dk
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medarbejder med en dårlig ryg. 
For at en person kan komme i 

betragtning med en flexjobordning, 
skal hans eller hendes arbejdsevne 
være nedsat med minimum 50 %. 
Kommunen går så ind og yder støtte 
fra minimum 50 % op til maksimum 
66,67 % – eller 2/3 af lønsummen. 
Selv om arbejdsevnen måske er på 
20 eller 25 timer om ugen, hvilket 
ikke er unormalt, så bibeholdes 
tilskuddet. Modsat ansatte på deltid, 
der er begrænset af en ansættelse 
på maksimalt 30 uger, så er der med 
en flexordning ingen begrænsninger.

Lønnen baseres på den mind-
ste overenskomstmæssige løn 
og aftalte tillæg. Christian Filskov 
fortæller, at der er virksomheder, 
der vælger at ansætte to personer 
på en flexordning frem for en person 
på normale vilkår. Det kan være en 

god menneskelig investering, men 
det kan også være et spørgsmål 
om at have forskellige ressourcer at 
trække på. Endvidere kan man også 
være flexjobber i sin egen virksom-
hed. 

Kommunerne står klar
Ida og Christian understreger, 
at kommunen vil gå langt for at 
servicere det enkelte ansættelses-
forhold. Der kan ske ved indretning 
af arbejdspladsen, en ny mus skal 
måske se lidt anderledes ud eller 
andet, så finder man også ud af 
det. Kurser, der er forbundet med 
et job, vil normalt også kunne lade 
sig finansiere. Der vil løbende være 
opfølgning på arbejdsforholdet.

”Ring til os, hvis I kan være inte-
resserede i nogle af vore folk. Ring 
og hør omkring mulighederne og en 
evt. praktikperiode kan arrangeres,” 
appellerer Christian Filskov.  

På journalistens vej ud af døren 
kan Christian ikke lade være med at 
henvise til en undersøgelse udført 
for kort tid siden af LO, som går ud 
på at måle landets 91 Jobcentre på 
udvalgte og bestemt relevante om-
råder. Her fremgår det, at Syddjurs 
er nr. 11 på listen. Og Norddjurs nr. 
2! Det er jo ikke så dårligt. 

Ordningen fungerer fint
Svineavler Palle Brock-Jensen i 
Mørke har haft en kvinde ansat på 
flexjobordningen i omkring 1½ år. 
Og det har kun været en positiv 
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”I øjeblikke har vi i alt 618, der er 
berettigede til flexjob i Norddjurs 
Kommune. Af dem er omkring 190 
ledige. Resten er så i arbejde,” 
siger jobkonsulent Ida Borch og 
afdelingsleder Christian Filskov 
samstemmende. ”Vi har et bredt 
udbud af personer fra akademikere 
til ufaglærte. Men kendetegnende 
er det, at det er stabile og pligtop-
fyldende folk, der ofte vil mere end 
det, de egentlig kan.”

Faglig koordinator hos Jobcenter 
Syddjurs, Niels Anders Poulsen, er 
enig med kollegerne i Norddjurs. ”Vi 
har mange dygtige folk hos os, som 
blot venter på at komme i arbejde. 
Men vi har da kunnet mærke, at 
finanskrisen har gjort, at det er 
blevet sværere at skaffe job til vore 
flexjobbere.” Han fortæller, at der 
i alt er 736 flexjobbere i Syddjurs 
Kommune, hvoraf 172 er ledige. 

Sådan er vilkårene
Ifølge Ida og Christian i Norddjurs 
kan man naturligvis appellere til 
virksomhedernes sociale ansvar. 
Men det behøver man egentlig. Ikke 
kun. Det kan for mange virksomhe-
der være en oplagt fordel med en 
ansat på en flextidsordning. Det kan 
være den mindre virksomhed – eller 
iværksætteren – som har behov for 
at få styr på regnskaberne og kon-
toret nogle timer om ugen. Det kan 
være den større virksomhed, som 
har brug for én til at sætte lidt bedre 
skik på varelageret. Det kan være 
en sælger på halv tid. En dygtig it-

oplevelse, siger han. ”Hende er jeg 
glad for.”

Kvinden, der er 36 år, er oprindelig 
faglært elektriker, uddannet inden 
for styretavler på et elværk. Hun har 
20 timer i farestalden på gården. 
”Hun havde gået hjemme i en peri-
ode, og det var ikke godt for hende. 
Hun havde også lidt svært ved at 
kommunikere med andre. Men nu 
er hun næsten totalt forandret. Hun 
passer sit job med stor omhu. Hun 
er glad. Hun kommer til tiden. Ja, 
ofte lidt før. Jeg føler virkelig, at 
hun har fået livskvaliteten tilbage. 
Og jeg har fået en god arbejdskraft 
til bedriften. Så det hele er positivt 
herfra,” slutter Palle Brock-Jensen. 

Den rigtige løsning
Susanne Grønvaldt, 48 år, er oprin-
delig uddannet i en butik og har ef-

terfølgende arbejdet på Fuglsøcen-
tret og som handicaphjælper.  

For ca. 10 år siden blev hun udsat 
for en grim trafikulykke med et 
piskesmæld og en efterfølgende, 
langvarig depression som resultat.  

”Jeg kom i en masse arbejdsprøv-
ninger,” fortæller hun, ”men det 
fungerede ikke, og det endte med, 
at jeg blev tilkendt en pension. Jeg 
kunne dog slet ikke affinde med 
mig en tilværelse uden arbejde. Og 
lidt usædvanligt for en pensionist 
måske, så fik jeg efter et stykke tid 
et skånejob. Det gik så godt, at jeg 

kunne se, at et flexjob måske var 
en mulighed for mig. Jeg fik en dag 
en snak med tømrermester Peter 
Vognsen i Knebel, og han troede 
på mig. Så i dag arbejder jeg 15-20 
timer på hans kontor og lager. Kan 
jeg lidt mindre den ene dag, så kan 
jeg ofte lidt mere den anden. Det 
har jeg gjort et par år nu. Jeg har et 
job, jeg er rigtig glad for. Jeg er også 
sikker på, at Peter er tilfreds med 
mig.” 

Susanne fortsætter: ”Det bety-
der meget for mit selvværd og mit 
velvære i det hele taget at være 
tilknyttet arbejdsmarkedet.”

Er behovet for arbejdskraft 

mindre end 37 timer, kan 

løsningen være en flexjobber. 

En kontormand, en fejemand, 

en person med specielle kom-

petencer. Han ansættes på 

normale vilkår, aflønningen er 

attraktiv for begge parter, og 

så kan han være ansat lige så 

længe behovet er der.

Løsningen kan være en flexjobber

Jobkonsulent Ida Borch og afdelingsleder Christian Filskov, Jobcenter Norddjurs.

VÆR ÅBEN – DET ER VI !

Fiat 500C fra kr. 188.990,-* / Privatleasing 1.895,- kr./md.**
Besøg os for en prøvetur eller hør om mulighederne for at købe eller privatlease.

*   Ved køb: leveringsomkostninger 3.680,-
**  Kr. 20.000 i førstegangsydelse, 36 mdr. løbetid, 45.000 km i perioden. Prisen er inklusive moms, serviceaftale, vejhjælp, etablerings- og leveringsomkostninger, og eksklusiv grøn ejerafgift, forsikring og evt. ekstraudstyr. 

    Positiv kreditgodkendelse kræves. 
  Priserne er baseret på Fiat 500C Pop 1.2, 69 hk med Start&Stop system. Den viste bil er med ekstraudstyr.

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 20,8 km/l. CO2-udledning: 113 g/km.

� at.dk

VÆR ÅBEN 

ENERGIKLASSE

Kom ind forbi butikken og prøv den
– Det er et besøg værd!

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings, 
slangeindstik og slanger.

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering 
foretages på eget værksted.

I D E  –  K O N S T R U K T I O N  –  D I M E N S I O N E R I N G  –   P R O D U K T I O N

Ka lo r i e v e j  1  ·  T l f  8 6 32 734 4  ·  www.g r en aahyd r au l i k . d k

kio@davai.dk    ·    +45 21 40 79 55    ·    www.davai.dk

Mobile værksteder

Lager containere

Mobile industri køkkener

Mandskabs containere

Industri malings blandeunit 
med varme og ventilation

SALG 
UDLEJNING

Salg og udlejning af alle former for container løsninger. Speciel opbygning
af 10-20-40" containere efter kundens ønske. 
Feks.:

Containere
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BYGGECENTER

APOLLO
Ægte Brasiliansk hængekøje, 
fremstillet i 100% bomuld med 
stander i imprægneret fyr. 
Justerbar,stabil og let 
at fl ytte rundt med. 
L/B 320/140 cm.

SPAR 500,-

VILD

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

SOMMERUDSALG

SPAR 200,-

SPAR 450,-

MED LYS
I HÅNDTAG,

SPAR 1000,-

EL-START OG 
STOR 625 MOTOR

LEGEHUS
TOGVOGN
Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

SPAR 1500,-

SPAR 750,-

10 KG

SPAR 40,-

BORD + 6 STOLE

Spar 3000,-

INKL. SORT SÆDEHYNDE

INKL. 2 BATTERIER

DANMARKS
BILLIGSTE

SPAR 800,-

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorup-gruppen.dk

Åbningstider
i Byggemarkedet:

Mandag-fredag .............. 9.00-17.30
Lørdag .......................... 8.00-13.00

Åbningstider
i Tømmerhandlen:

Mandag-fredag .........7.00-17.30
Lørdag .....................8.00-13.00

Mandag-fredag ....................... 9.00-17.30

Lørdag ........................................ 8.00-13.00

1. søndag i md. .................... 10.00-15.00

Mandag-fredag .....................  6.30-17.30

Lørdag ......................................  8.00-13.00

1. søndag i md. ..................  10.00-15.00

Åbningstider i 
Byggemarkedet:

Åbningstider i 
Tømmerhandlen:

Få dit sikringsanlæg installeret for kr. 0,-
Tyveri på din virksomhed skaber altid utryghed blandt medarbejderne. Både når 
det er natlige tyveknægte, der har været på spil, og hvis der er mistanke om uærlige 
medarbejdere. Derfor er sikkerhed på virksomheden nødvendig for at opnå den 
tryghed og tillid, der kræves blandt glade medarbejdere, der i samarbejde skal 
skabe resultater i virksomheden.

Hos Elcon kan vi hjælpe din virksomhed med:

El:con Grenaa er godkendt af Forsikring & Pension og certificeret af Dansk Brand Institut (DBI).
El:con Grennaa er medlem af Securidan kæden.

• Tyverialarmer 
• Brandalarmer 
• Videoovervågning 
• Trådløse alarmanlæg

 • Branddørsautomatik 
 • Nød og paniklys
 • Adgangskontrol

G R E N A A  A / S
Kattegatvej 3 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 50 66 · mail@elcon-grenaa.dk · www.elcon-grenaa.dk

Sikringsanlæg

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.elcon-grenaa.dk



