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Det grå guld er 
selvkørende

Væksten har kørt 
over stok og sten

”Egentlig ville jeg 
have været kok”
 
Kommunal sagsbehandling af 
lokalplaner bremser udvikling
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Krise og eftersyn kan generere vækst

Når det pludselig ikke går så stærkt i virk-

somheden, benytter de fleste sig af mulig-

heden for et ”serviceeftersyn”: Alt det, vi 

plejer at gøre – og ikke laver om på, fordi det 

bare går stærkt. Er der noget, vi skal ændre?

Derfor betyder krisetid næsten altid, at 

udviklingen accelererer – og gør virksom-

heden mere kundeorienteret. Har du tænkt 

over, hvad krisen har betydet for dig og din 

virksomhed?

I 2010 har vi skrevet om virksomheder på 

Djursland, der har vækstet sig gennem hele 

krisen. For at vise, at det hele ikke er sort. 

Og for at inspirere din virksomhed til udvik-

ling og vækst.

De fleste Djursland-virksomheder ser i 

dag lysere på fremtiden. Rigtig mange har 

ændret fokus og interne rutiner og er derfor 

bedre rustet til konkurrencen, der bestemt 

ikke bliver mindre.

Vi runder med dette nummer vores serie 

med ”Vækst på Djursland” af – men hører 

stadig meget gerne fra dig, hvis du har en 

god historie om, hvordan din virksomhed 

skaber vækst.
Redaktionen

Det grå guld er selvkørende 4
Alder er ingen hindring. I hvert fald ikke på Kystvejens Hotel 
og Konferencecenter. Det fandt bagermester Jørgen Damsgaard 
ud af, da han som pensionist begyndte at kede sig. Nu er det 
ham, der sørger for det daglige brød. Til stor fornøjelse for såvel 
gæster som personale.

Væksten har kørt over stok og sten 6
For ti år siden omsatte Vilomix i Lime godt 100 mio. kr. I dag 
viser de seneste regnskabstal for Vilomix Holding A/S en omsæt-
ning på 1,3 mia. Det er der flere gode forklaringer på.

”Egentlig ville jeg have været kok” 8
Bent Lerke Kristensen er et aktivt menneske, 
der ud over en travl hverdag også forstår at pleje 
sine mange andre interesser. Men han vil faktisk 
helst kun snakke om sin tømmerhandel. 
Det får han nu ikke lov til hele tiden.

Ajour – kalender – navne – 10
selskaber – regnskaber 

Erhvervslivet vælger  12
Ebeltoft Park Hotel  
Profil: Det er nemt. Det er også billigt. Ebeltoft Park Hotel er et 
toptrimmet hotel, der kan klare virksomhedernes mange behov 
for arrangementer, 
bl.a. kurser, generalforsamlinger og møder. Fra én dag til flere 
dage. 
Fine faciliteter til møder, nyrenoverede værelser og en fortrin-
lig forplejning. Et smil oven i købet. For her hygges der om 
gæsterne.
 

Kommunal sagsbehandling af lokal- 14
planer bremser udvikling i Syddjurs
Synspunkt. Direktør, Søren Krarup Hansen: I Syddjurs ligger en 
stor forhindring for at skabe udvikling. Sagsbehandlingen om-
kring Slagterigrundens lokalplan tog mellem 3 og 4 år, 
hvilket er helt uacceptabelt. 
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135 m2 dejlige lyse lokaler på 2. sal – med lofter i 
kip. Du kan selv sætte dit præg på indretningen.

Fantastisk udsigt over Vigen •	
Ny elevator•	
Parkeringspladser bag bygningen•	

Strategisk god beliggenhed med hele Djursland 
og det nordlige Århus som potentiale.

Særdeles velegnede for liberalt erhverv f.eks. 
advokat, revisor, arkitekt, speciallæge, tandlæge…

I stueetagen er der skoforretning og 
på 1. sal nyindrettet lægeklinik.

Ring for fremvisning eller nærmere oplysninger

Bent Pedersen,  telefon 2031 0254

Rønde: Nyt erhvervslokale udlejes

Tlf. 86 32 11 11 · www. papirgaarden-grenaa.dk

 Kompakt A4 LED 
farvelaserprinter/scanner/

kopi med duplex 
og netværk

excl. moms

H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

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

 

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

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk
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Jørgen Damsgaard på 65 har 
haft bagerforretninger i Solbjerg, 
Tranbjerg Centret, Veri Centret og 
i Viby. I Viby fra 1996 til 2010. ”Da 
forretningen blev solgt, havde jeg 
da tænkt mig at gå på pension,” 
fortæller han. ”Til at begynde med, 
gik det da også meget godt. Men så 
begyndte jeg egentlig også at kede 
mig lidt. Jeg har jo været i gang, 
siden jeg var ganske ung, og det 
med at være uvirksom i en længere 
periode kunne jeg simpelthen ikke 
holde ud. Da så Thomas fra Kyst-
vejens Hotel og Konferencecenter 
gerne ville have egen bager til at stå 
for brødet, slog jeg selvfølgelig til. 
Jeg er jo frisk og rask. Jeg møder 
folk hver eneste dag. Det har jeg det 
godt med. Konen synes også, det er 
en rigtig god ide.”

Stillinger til voksne mennesker
”Vi havde tidligere købt brød ude 
i byen, som vi egentlig ikke var så 
tilfredse med,” supplerer Thomas 
Weifenbach Jensen. ”Så jeg havde i 

nogen tid gået og puslet med idéen 
om at ansætte vor egen bager. Vi 
har hele maskinparken til det, så det 
handlede blot om at finde den rette 
person. Det skulle være en person, 
der var selvkørende. Han – eller hun 
– skulle kunne tilrettelægge sin egen 
dag – eller snarere nat. Fra starten af 
var jeg overbevist om, at en sådan 
person også var en voksen person. 
Da så Jørgen dukkede op, var jeg 
temmelig sikker på, at han var den 
rette. Det har da efterfølgende også 
vist sig at være det rigtige valg. 
Jørgen er dygtig. Han kan bage det 
gode brød, der skal til. Jørgens brød 
er vores brød. Han er stabil, og han 
tilrettelægger selv sin hverdag uden 
andres indblanding. Det er jeg me-
get tilfreds med. Man skal nemlig 
ikke undervurdere vigtigheden af 
godt morgenbrød. Og gode medar-
bejdere.”

Ældre er stabile
Virksomhedskonsulent Kaj Nielsen 
fra JobCenter Norddjurs siger det 
sådan her: ”Der er ikke flere uden 
job blandt folk over 50, end der er 
blandt andre aldersgrupper. Mange 
arbejdsgivere foretrækker de ældre 
årgange, fordi de er stabile, de 
passer deres job, og så er de ikke 
ude på karriereskift. Er der så ingen 

egentlig oplæring forbundet med en 
ansættelse, er medarbejderen i god 
fysisk form, så kan virksomhederne 
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Alder er ingen hindring. I hvert fald ikke på Kystvejens Hotel og Kon-

ferencecenter. Det fandt bagermester Jørgen Damsgaard ud af, da han 

som pensionist begyndte at kede sig. Nu er det ham, der sørger for det 

daglige brød. Til stor fornøjelse for såvel gæster som personale.

De er stabile, passer deres 
job, og er de ikke ude på 

karriereskift.

Men så begyndte 
jeg egentlig også 
at kede mig lidt.

regne med nogle kanongode medar-
bejdere i en årrække i aldersgruppen 
fra 50 år og op. 

360 arbejder videre efter 65
ATP har lavet en landsdækkende 
opgørelse over, hvor mange der fort-
sætter på arbejdsmarkedet længe 
efter den offiecielle pensionsalder. 
På landsplan er der omkring 25.000 

danskere over 65 år der arbejder 
mere end ni timer om ugen. 

Omregnet betyder det, at der på 
Djursland er omkring 360 personer 
der fortsætter deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet efter de er fyldt 65 
år. På samme måde er der om-
regnet tre personer, der stadig er i 
arbejde, selv om de er 80 eller der 
over. 

Det grå guld er selvkørende

Erhvervs-morgenmøde 
i Syddjurs
Syddjurs-borgmester Kirstine Bille inviterer 
erhvervslivet til morgenmøde hos Lübker Golf, 
Trent Jones Alle 3 i Nimtofte onsdag den 9. 
februar kl. 7.45 til kl. 9.30. Her vil Bille give 
sit bud på erhvervspolitikken i 2011. En række 
erhvervsprojekter vil blive præsenteret, og man 
får lejlighed til at møde de lokale byrådsmedlem-
mer. Ud over borgmesterens velkomst vil Nich 
Bendtsen tale om kommunen som en innovativ 
virksomhed. Der vil desuden blive fortalt om 
by- og erhvervsudviklingen langs Århusbugten, 
en ny strategi og regional handlingsplan omkring 
turismen – og virksomhederne og den socioøko-
nomiske dagsorden.

Blue Water 
overtager Østship
Blue Water Shipping har ved årsskiftet overta-
get skibsmæglerfirmaet Østship. Ifølge direktør 
Frank Larsen fra Østship var det kundernes 
stigende forventninger og krav om totalløsninger, 
der bragte Østship tættere på den mangeårige 
samarbejdspartner Blue Water Shipping. Østship 
har gennem mere end 60 år været det lokale 
skibsmæglerfirma i Grenaa.

Talkompagniet – ny 
virksomhed på Djursland
Med virkning fra 1. januar har Talkompagniet 
etableret sig som en selvstændig virksomhed 
med hovedkompetencer inden for administration, 
økonomi og bogholderi. 
Revisor Christina Just Nielsen var med i det op-
rindelige Økoflex, der fusionerede med Revision 
Øst under det nye navn Revisions-Gruppen. Nu 
er Christina Just Nielsen sammen med medar-
bejderne Pia Thomsen og Michelle Møller blevet 
selvstændig med adresse på Klintevej i Grenaa. 
Assistancen tilpasses kundernes behov, og der 
betales efter timeforbrug.

3F og TIB fusionerer
Mere end 75 % af bygningsarbejderne er fra 
nytår medlem af det samme forbund 3F. På 
Djursland betyder det 1.148 flere medlemmer 
hos 3F, der i forvejen har 5.500 medlemmer. 
Efter fusionen er der kun byggepladsernes time-
lønnede malere, elektrikere og blikkenslagere, 
der står uden for fællesskabet. 3F har kontorer i 
Grenaa, Auning og Rønde.

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 ve j  1  ·  T l f  8632 7344  ·  www.g r enaahyd r au l i k . d k
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Virksomheden Dansk Vilomix A/S 
blev grundlagt i 1979 af Poul Erik 
Iversen. Den producerer og sæl-
ger kundetilpassede vitamin- og 
mineralblandinger til svinebesæt-
ninger. I 80’erne og i 90’erne var 
der hovedsagelig fokus på organisk 
vækst på det danske marked, men 
midt i 90’erne kom der også gang i 
handelen med Baltikum. 

Efter fire år i Rusland, trådte 
grundlæggerens søn, Peter Torsell 
Iversen, ind i virksomheden. Det 
sidste år havde han med domicil i 
Moskva arbejdet for Vilomix. Det 
blev starten på et generationsskifte. 
I 2001 solgte virksomheden 75 % til 
DLA Group (Den Lokale Andel). DLA 
er en  paraplyorganisation for en 
række grovvareselskaber i Skandina-
vien, der via fælles indkøb kan skabe 
en stort indkøbsvolumen, der er en 
forudsætning for at opnå de bedste 
indkøbspriser. I 2003 blev resten 
af virksomheden solgt til DLA. Det 
samme skete med familien Iver-
sens eget selskab, Scandinavian 
Feed Suppliers, der solgtes over to 
omgange i 2005 og 2007. I disse 

år blev andre virksomheder opkøbt 
og bidrog dermed til vækst gennem 
synergi, distributionskraft og en 
stærkere position i Baltikum. 

DLA Group består i dag af 16 
medlemmer i Danmark samt et 
tilsvarende antal i Sverige. Dertil en 
række virksomheder i Baltikum. I 
Vilomix Holding er der i alt ca. 170 
ansatte. På virksomheden i Lime er 
der omkring 50. Og her er omsæt-
ningen i 2010 alene 760 mio. kroner. 

Omkostningerne skal trimmes
”Der er naturligvis flere grunde til 
at vores udvikling er gået over stok 
og sten,” siger administrerende 
direktør Peter Torsell Iversen. ”En 
blandt flere er, at vi har været i stand 
til at vokse uden at omkostningerne 

er fulgt med. Vi har kunnet være 
konkurrencedygtige. Blandt andet 
gennem mit Henley MBA studium 
fik jeg mulighed for at analysere 
vore omkostninger til bunds. Jeg har 
været rundt i alle hjørner og kroge. 
Men vi kan naturligvis ikke læne os 
tilbage af den grund. Man skal ikke 
stille sig tilfreds. Overliggeren skal 
hele tiden hæves. Organisationen 
skal trimmes konstant.”

Peter nævner, at der da også har 
været ”medvind på cykelstien”. 
Der har været en udvikling i kunde-
kredsen. Danske og udenlandske 
svineproducenter er blevet større 
og større. Og med større enhe-
der har man kunnet effektivisere 
distributionen. I den forbindelse er 
selvblandermarkedet også vokset. 
Det betyder, at de 3 % mineraler og 
vitaminer, som foderet tilsættes, i 
større omfang blandes af landman-
den selv. Det går til gengæld ud over 
foderfabrikkerne. 

Han fortæller videre, at ikke 
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For ti år siden omsatte Vilomix i Lime godt 

100 mio. kr. I dag viser de seneste regnskabs-

tal for Vilomix Holding A/S en omsætning på 

1,3 mia. Det er der flere gode forklaringer på.

 Tidligere kunne vi godt have 
lidt besvær med at få de 

dygtigste medarbejdere til 
at arbejde i Lime.

Vi har været i stand til at 
vokse uden at omkostnin-

gerne er fulgt med.

Noter

mindst en virksomhed i voldsom 
vækst skal være god til at informere 
omverdenen. Blandt andet holdes 
bankforbindelserne løbende holdes 
orienteret om udviklingen. Der er et 
tæt forhold her. Det skal der være, 
og det er naturligvis med til at skabe 
goodwill.

Det kompetente personale
”Succes avler succes. Tidligere 
kunne vi godt have lidt besvær med 
at få de dygtigste medarbejdere til 
at arbejde på en virksomhed i Lime. 
Det er umiddelbart ikke attraktivt. 
Men i kraft af vores betydelige 
fremgang, står vi i dag stærkt. Vi er 
nu i stand til at tiltrække de medar-
bejdere, vi har brug for. Det har gjort 
mange ting nemmere. Der er nu for 
alvor sat fokus på de rette kompe-

tencer i Vilomix. Og de er bestemt 
også en stor del af succesen.” siger 
Peter Iversen. 

   
Kontor i Kina
I et samarbejde med en tysk kollega 
er virksomheden som noget helt nyt 
ved at etablere et indkøbskontor i 
Kina. I øjeblikket er man i gang med 
at ansætte et kinesisk personale. 
Mange af vitaminerne kommer i 
forvejen fra Kina, og Peter forventer, 
at Vilomix Holding i 2011 vil være 
i stand til at købe for omkring 400 
mio. kroner. 

Vi slutter samtalen med en snak 
om landmændenes situation i Dan-
mark. Landmændene får for lidt for 
deres produkter, og det betyder, at 
det bliver sværere fremover at op-
retholde produktionsniveauet. Peter 
mener desuden, at vor nuværende 
– og oven i købet liberale - regering 
er for frelst. Alt for restriktive. Slet 
ikke som franskmændene og tys-
kerne, der viser forståelse for deres 
landmænds situation. ”Vi svækker 
konkurrenceevnen. Vi svækker sim-
pelthen erhvervet. Og det har ingen 
herhjemme fordel af,” slutter han. 

Væksten har kørt over stok og sten
adm. dir. Peter Torsell Iversen, Dansk Vilomix A/S.

Djurslands Bank skal 
passe kommunekassen
Djurslands Bank har overtaget rollen som ho-
vedbank for Syddjurs Kommune. Beslutningen 
er truffet efter at det har været i udbud blandt 
pengeinstitutterne i kommunen. Christine Bille 
udtaler, at hun er særlig glad for at kunne kon-
statere, at Djurslands Bank har vist sig at være 
konkurrencedygtig og dermed hovedbank i de 
næste fire år. Hun er glad for at banken har vist 
lokalt engagement på en række områder i kom-
munen. I forvejen er Djurslands Bank hovedbank 
for Norddjurs Kommune.

Erhvervsfolk i AAR-bestyrelse
Norddjurs Kommune støtter en ændring af ved-
tægterne for Aarhus Lufthavn i Tirstrup, som gør 
det muligt at få valgt tre erhvervsrepræsentanter 
ind i bestyrelsen i stedet for to. En øget erhvervs-
repræsentation har været ønsket fra flere sider.

Klar til strøm på land
Klima- og Energiminister Lykke Friis har godkendt 
opførelsen af det anlæg, der skal føre strøm-
men i land fra Anholt Havmøllepark. Dermed kan 
Energinet.dk gå i gang med anlægget, der slutter 
havmølleparken til det eksisterende elnet. Et 25 
kilometer langt 220 kilovolt søkabel, der er ver-
dens tykkeste, skal føre strømmen til en kabel-
station nord for Grenaa. Fra kabelstationen føres 
et 60 km langt landkabel hen over Djursland til 
den eksisterende transformatorstation i Trige. 

Ny elforretning
En ny elinstallationsforretning har set dagens lys. 
Det er autoriseret el-installatiør René Johansen 
der står bag den nye virksomhed, der bærer nav-
net  Grenaa El-Forretning og som har hjemme på 
Havnevej. René har 20 års erfaring i branchen og 
virksomheden henvender sig til både private og 
erhverv med en bred vifte af traditionelle ydelser 
inden for faget.

Designmøbel-samarbejde
Djurslands anerkendte møbeldesigner, Hans 
Sandgren Jakobsen, har indledt et nyt samar-
bejde med Bernstorffsminde Møbelfabrik, der 
– i samarbejde med andre danske producenter 
– skal producere hans ny spisebord Connect. Bor-
det er udført i europæisk valnød og eg samt stål.
Møbelfabrikken har lang tradition for at samar-
bejde med en række kendte danske designere, 
blandt andet Børge Mogensen, Kaare Klint og 
Nissen & Gehl. 
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”Egentlig ville jeg 
have været kok”

Adm. dir. Bent Lerke Kristensen, 
XL Byg, Ryomgaard Tømmerhandel og Byggecenter A/S

Da Bent var ved at være færdig med skolen, var tanken, 
at han ville i lære som kok. I hvert fald havde han ingen 
planer om at blive tømmerhandler. Imidlertid havde han 
en lærer, som han satte stor pris på, som mente, at en 
uddannelse som tømmerhandler i Kolind Tømmerhan-
del lige var sagen for ham. Nå, tænkte Bent. Jeg kan 
vel klare tre måneder, og så kan jeg jo altid springe fra. 
Værre er det vel heller ikke. 

Men han blev hængende i seks år, hvorefter han 
nedsatte sig som selvstændig tømmerhandler i Ryom-
gaard. Det har han nu været i 27 år. 

Starten var dog beskeden. Han havde fire investorer 
med i foretagendet, men det daglige arbejde klarede 
han alene sammen med en chauffør. For at supplere 
indtægten støbte han betonvarer som fliser og cement-
rør, som han solgte videre til andre tømmerhandlere. 
Virksomheden voksede, der var behov for mere plads, 
så i 1990 flyttede han virksomheden til kommunens 
tidligere materielgård. 

I slutningen af 90’erne skete der noget. Andre havde 
fået øje på den succesfulde tømmerhandel, og ville 
gerne købe. Og det var medinvestorerne lune på, men 
ikke Bent. I sidste øjeblik og i 11. time, en søndag aften 
før den endelige beslutning skulle tages om mandagen, 
fik han en snak med Vorup Tømmerhandel. De ville 
gerne gå ind og være medejer af virksomheden. Og 
sådan blev det. En beslutning som ingen af parterne 
har fortrudt sidenhen. Tværtimod. I år 1999 blev den 
nye tømmerhandel i Vestergade bygget.

Tid til alt det andet
Bent er i dag 52 år, og selv om arbej-
det tager mange timer, så 
er der dog også andet, der 
optager ham. Han er gift 
med Bodil, og sammen 
har de Trine, Tue og 
Troels. Den ældste er 

Bent Lerke Kristensen er et aktivt menneske, 

der ud over en travl hverdag også forstår at pleje 

sine mange andre interesser. Men han vil faktisk 

helst kun snakke om sin tømmerhandel. 

Det får han nu ikke lov til hele tiden.
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AS landmand med 300 HA under plov, den næste er elek-

tronikfagtekniker hos VESTAS, og den tredje er ved at 
være færdig som handelsstudent. Ingen har vist tænkt 
sig at overtage firmaet. Det ønsker Bent heller ikke. Til 
gengæld er Bodil med i det daglige arbejde.

Så er der jo også lige de andre interesser, der skal 
holdes ved lige. De har et sommerhus ved Hegedal, 
som skal passes. Bent går til spinning et par gange om 
ugen kl. 6 om morgenen. Helbredet skal plejes. Og så 
nyder han at lave mad. Han elsker at samle svampe i 
efteråret. Her kommer kokken op i ham. Han har været 
medlem af en madklub i Ryomgaard i mange år. Her 
mødes omkring 20 herrer 6 – 8 gange om året. ”Det er 
superhyggeligt,” siger Bent. ”Vi har som regel entreret 

med en professionel kok, som skal lære os noget. 
Og så går vi naturligvis hjem og prøver retterne 

efterfølgende.” Han fortæller, at han i forbindelse 
med bestyrelsesmøderne i tømmerhandelen 

selv står for anretningen. ”Så får vi jo også det 

vi kan li’.” Bodil kommer forbi og giver sit besyv med: 
”Han er en meget dygtig kok, og han er altid god for en 
fem retters,” siger hun. 

Så er han frimærkesamler, og journalisten kan 
naturligvis ikke dy sig for at spørge Bodil, om hun i sin 
tid blev inviteret hjem for at se hans frimærkesamling. 
Men sådan var historien vist ikke. Bodils far var også 
frimærkesamler, så frimærkerne er nok alligevel blevet 
brugt som en undskyldning for at ses.   

Ferierne foregår som regel i Toscana, men er også 
blevet brugt til riverrafting på Island. Lige nu forberedes 
en rejse til Finland, hvor der er indlagt en tur med en 
isbryder og overnatning på et ishotel. Et enkelt fald-
skærmsudpring og flere ture med ballon er det også 
blevet til.  

Bent er med i Syddjurs Erhvervsforening og Syddjurs 
Udviklingspark. Helt lokalt er han med i Ryomgaard 
Erhvervsforening, som er en slags handelsstandsfor-
ening og medlem af Ryomgaard Distriktsråd. Dette råd 

består blandt andre af fratrådte erhvervsledere som 
bankdirektører og selvstændige erhvervsdrivende, som 
stadig har masser at give af, men som ikke længere 
er med i mere aktive råd og foreninger. Her er der 
mange muligheder for at få hjælp og støtte for såvel 
nye som mere erfarne erhvervsfolk, der kan trænge 
til lidt inspiration eller måske anden støtte i en eller 
anden form. ”Og så er det en rigtig god måde at få 
et lokalt netværk på,” understreger Bent. 

Det går jo lige så godt
Nej, Bent Lerke Kristensen har ingen planer om 

at gå på pension. ”Det går jo lige så godt,” 
siger han. Der er jo også en række projekter, 

der skal følges til dørs. Men når han går på 
pension, så skal der afsættes mere tid til 

børn og børnebørn. Og så vil han være 
landmand. Han drømmer om at kunne 

hjælpe med i driften af sin datters og 
hendes mands store landbrugsejen-
dom i Tirstrup. Han vil gerne have 
jord under neglene på sine gamle 
dage. Men først er der lige noget, 
der skal ordnes.
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Trofaste kunder og medarbejdere 
gør forskellen for Aalsrode Tømrerfirma

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
ajour@erhvervdjursland.dk

Alle data er indhentet i perioden 
21.12.2010 - 28.01.2011. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bjørnkjær Maskinfabrik A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 2,1 (4,3)
Resultat før skat -0 (1,4)
Egenkapital -1,6 (-1,6)
Antal ansatte 2 (3) 

Dyrlægegruppen Østdjursland A/S
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 9,1 (10,2)
Resultat før skat 0,5 (1,2)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 15 (17)

Hotel Ebeltoft Strand A/S
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 10,5 (9,3)
Resultat før skat -2,7 (-3,2)
Egenkapital 4,8 (6,7)
Antal ansatte 31 (28)

Nordisk Plast A/S
Virkevangen 80, Assentoft, 8960 
Randers SØ
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 11,0 (10,2)
Resultat før skat 3,3 (2,5)
Egenkapital 13,0 (12,4)
Antal ansatte 15 (13)

Rypa ApS
Østre Fasanvej 6, 8410 Rønde
Periode: 01.08.2009 - 31.07.2010
Bruttofortjeneste -0 (0,1)
Resultat før skat -0 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 0 (0)

Skov-Link A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 7,4 (5,7)
Resultat før skat 3,9 (2,0)
Egenkapital 3,0 (3,0)
Antal ansatte 7 (5)

er meget lav: ”Vi har altid haft 
den holdning, at det skal være 
så nemt som muligt at ringe 
til os. Derfor blev vore mange 
faste kunder hos os under 
krisen – og de er der heldigvis 
stadig, opgaverne er bare lidt 
mindre lige nu.
Vi kører meget på at forklare 
medarbejderne, at det er kun-
derne, vi lever af. Vi skal ikke 
skælde fru Jensen ud – det 
er hende, der ringer næste 
gang igen, hvis vi lytter til, 
hvad hun siger. Mange af vore 
kolleger var mere ligeglade 
med kunderne, da det gik 
rigtig stærkt for 3-4 år siden. 
Vi sætter en ære i at levere 
solidt håndværk med glade 
og solide medarbejdere, der 
møder på pladsen hver dag. 
Vi har altid haft en stabil med-
arbejderskare – og vi prøver 
også at være loyale over for 
medarbejderne: Vi finder på 
nye projekter, så vi ikke behø-
ver at fyre dem, når der er lidt 
lavvande i ordrekassen.”
Bo forklarer også lidt om, 
hvordan Aalsrode, som virk-
somheden hedder i daglig 
tale, bærer sig ad med at få 
økonomi i opgaverne, selv om 
priserne i dag ofte er lidt pres-
sede: ”Vi skal være sikre på at 
have pengene, så vi forlanger 
garantier på alle opgaver over 
50.000 kr. De fleste kan godt 
forstå det – når prisen også 
skal være lav. Det er normalt 
ikke håndværkernes stærke 
side at planlægge. Det prøver 
vi at lave om på. Vi er lidt flere 
byggeledere end normalt, 13-
14 mand ud af de 100 styrer 

Direktør og tømrermester 
Jan Bo Allermann er ikke i 
tvivl, når han bliver spurgt 
om, hvordan en håndværks-
virksomhed, der i adskillige år 
har beskæftiget omkring 100 
medarbejdere, bærer sig ad 
med at tjene penge i en tid, 
hvor byggeaktiviteten stadig 

Nye selskaber

Norddjurs
33375565 SØME ApS  ................................................................................................ 04.01.2011
33393296 DAVAI FACILITY SERVICE ApS  .............................................................. 20.01.2011
33395140 SOFASHOPPING ApS  ..............................................................................  24.01.2011
 
Syddjurs
33397453 HÅRLOKKEN ApS  ....................................................................................  27.01.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
25093488 SMYKKEBUTIKKEN APS  ........................................................................ 22.12.2010
21062073 FONTUS DANMARK A/S  ......................................................................... 05.01.2011
32449034 JYSKE DISKOTEKER APS  .......................................................................  13.01.2011
30713125 LIVING NICE APS  ...................................................................................... 20.01.2011
30586514 Q8 ALLINGÅBRO APS  ............................................................................. 20.01.2011
29220808 S-GROUP APS  .......................................................................................... 20.01.2011 

Syddjurs
31478626 MOBILSMEDEN APS  ................................................................................ 26.01.2011 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour

Efter et år med voldsom 
ekspansion er de fysiske 
rammer på havnen i Grenaa 
blevet for trange for Djurs-
lands kombinerede artik-
tekt- og ingeniørvirksomhed. 
“Strategien er at få mulighed 
for at videreudvikle de kom-
petencer, som vi er kendt for. 
Vi leverer primært helhedsløs-
ninger” forklarer partner og 
designchef Thomas Enevold. 
“Det kræver en lang række 
specialkompetencer i huset 
– og dermed et rimeligt stort 
hold medarbejdere, der skal 
kunne fungere dynamisk 
under samme tag.”

Indbygget udsyn
Arkikon har fundet et nyt 
domicil med indbygget udsyn 
i Fornæs Fyr på spidsen af 
Djursland, hvor virksomheden 
for alvor får luft under 
vingerne og næsten dobbelt 
så meget plads at boltre sig 
på: 380 kvadratmeter på to 
lige store planer. “Vi indret-
ter lokalerne, så de passer 
perfekt til vore behov. Da de 
fleste løsninger udspringer i 
et samspil, har vi prioriteret 
fleksible mødelokaler højt. 

Tegnestuechef 
og partner
Jesper Riise Hauskov, 32, er 
blevet medejer og partner af 
Arkikon, hvor han har gjort 
komet-karriere. Han startede 
i virksomheden for kun et år 
siden, og danner nu trekløver 
med de to hidtidige ejere de-
signchef Thomas Enevold og 
teknisk chef Bo Rasmussen.

Aarhus-Helsinki
Sun-Air of Scandinavia åbner, 
efter stor efterspørgsel fra 
det midtjyske erhvervsliv, 
den 21. marts en ny rute fra 
Aarhus til Helsinki. Ruten vil 
blive fløjet en gang dagligt på 
alle hverdage samt søndag og 
vil blive opereret i et såkaldt 
code-share samarbejde med 
Finnair.
”Vi har igennem de seneste 
år haft stor succes med vores 
skandinaviske destinationer 
fra Aarhus og vi ser frem til 
at tilføje den 4. destination 
i marts. Vores beslutning 
om at starte ruten fra netop 
Aarhus Lufthavn skyldes, 
at det flyvetidsmæssigt er 
fordelagtigt, ligesom vejnet-
tet til Aarhus Lufthavn netop 
er blevet stærkt forbedret. 
Dermed er Aarhus Lufthavn 
blevet mere attraktiv for langt 
flere jyske rejsende”, udtaler 
Kristian Tvergaard, kommer-
ciel direktør i Sun-Air.
Niels Sundberg, kaptajn og 
ejer af Sun-Air, glæder sig 
over at kunne udvide det 
mangeårige gode samarbejde 
med Aarhus Lufthavn, og ser 
frem til at kunne tilbyde den 
hurtigste og bedste forbin-
delse til Fjernøsten via Hel-
sinki til de midt- og nordjyske 
rejsende.
Ruten er en udvidelse af et 
allerede eksisterende code-
share samarbejde mellem 
British Airways og Finnair. 
Med denne rute kommer 
Aarhus – og dermed Jylland – 
endnu tættere på Finland og 
Finnairs mange destinationer 
i Fjernøsten. Helsinki er flere 
gange udnævnt til en af Euro-
pas mest passagervenlige og 
hurtigste transit lufthavne.

Fuglsø direktør
Carsten B. Jakobsen, 48, er 
tiltrådt som centerchef for 
Fuglsøcentret og Karpenhøj. 
Han kommer fra en stilling 
som direktør på Toppen af 
Ebeltoft, der netop er solgt 
og overgået til vandrerhjem. 
Carsten har 25 års erfaring i 
hotelbranchen, hvor han bl.a. 
gennem 12 år har været direk-
tør i Vigsø Bugt Feriecenter.

Aalsrode Tømrerfirma A/S
Toftevej 4, Aalsrode, 
8500 Grenaa

Ejere: Aat Ny Holding A/S 
(Hans-Jørn, Klaus og Bo Aller-
mann)

Periode 
01.10-2009 - 30.09.2010

Bruttofortjeneste 18,1 (19,5)
Resultat før skat 3,4 (3,1)

Egenkapital 8,1 (7,6)

Antal ansatte 91 (106)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

9. februar 2011
Kl. 7.45-9.30. Syddjurs Kommune 
inviterer erhvervslivet og alle med 
interesse for erhvervsområdet til en 
nytårskur, hvor borgmester Kirstine 
Bille vil give sit bud på 2011 set fra et 
erhvervspolitisk perspektiv, hvor I kan 
høre nærmere om nogle af de aktuelle 
erhvervsprojekter, og hvor I kan møde 
jeres lokale byrådsmedlemmer.
Sted: Lübker Golf Resort.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding:
plan.udvikling.kultur@syddjurs.dk

Direktør og tømrermester Jan Bo Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S.

Systematisk Vedligehold
Byggesagsstyring
Energimærkning
Projektledelse

Hans Jørgen Pedersen
Rådgivende Ingeniør & Energikonsulent

Lyngdalvej 39 · 8500 Grenaa · Tlf. 86309066
www.greniko.dk · E-mail: mail@greniko.dk

Men der bliver f.eks. også 
plads til hvile/legerum” stråler 
Thomas.
Både fysisk og mentalt mar-
kerer flytningen i maj måned 
endnu et udviklingstrin for 
vækst-virksomheden.

Landsdækkende udbytte 
af kompetencer
 “Vi er i dag landsdækkende, 
så placeringen ved Fornæs, 
centralt i landet, passer os 
perfekt. Vores omfattende 
erfaring med og faglige viden 
om f.eks. fjernvarmeværker, 
institutioner og indretning af 
klinikker er med til at sprede 
kunderne, men i det hele 
taget kan vi mærke stor inter-
esse for vores koncept, hvor 
funktionel arkitektur skabes af 
arkitekter og ingeniører, der er 
vokset op med at samarbej-
de”, slutter Thomas.
Arkikon inviterer efter som-
merferien til reception i de 
nye lokaler.

Arkikon til Fornæs

projekterne og det sætter os i 
stand til både at langtidsplan-
lægge og at opdage i god tid, 
hvis et projekt er ved at løbe 
af sporet.
Vi vælger projektet fra, hvis vi 
kan se, det ikke kan betale sig 
– så siger vi hellere nej tak. Vi 
tager ikke en opgave ind for 
at holde folk i gang eller for at 
få markedsandele. Der skal 
altså være plads til, at kunden 
kan ringe og brokke sig efter 
1/2 år. Så kommer vi og laver 
det om, hvis noget ikke er i 
orden.”
Selv om bruttoresultatet faldt 
en anelse fra 19,5 til 18,1 mio. 
kr. i sidste regnskabsår, gik 
årets resultat før skat alligevel 
frem fra 3,1 til 3,4 mio. kr. Jan 
Bo Allermann er tilfreds: ”Det 
er dejligt lige for tiden. Selv 
her i februar har vi 100 mand 
i gang – og vi har masser af 
projekter. Første kvartal pr. 
31/12 ser rigtig fornuftigt ud, 
så jeg tror på, at vi kommer 
ud med et bedre resultat i 
2011. Markedet er ved at nor-
malisere sig igen – priserne 
er ikke helt så sindsyge nu, 
som de var sidste år. Når 5-7 
stykker ligger ens i licitatio-
nerne, er priserne ved at være 
realistiske.”
Bo er godt tilfreds med, at 
Norddjurs Kommune har 
sendt tre store projekter med 
ældre- og plejeboliger i fagen-
treprise: ”Så var det muligt for 
samtlige lokale håndværkere 
at byde ind. Vi var heldige at 
få nogle spændende opgaver 
her – og har lige nu 25 mand i 
gang med de projekter”.
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Erhvervslivet vælger 
Ebeltoft Park Hotel

Med 74 moderne værelser, trådløs 
internetadgang overalt, sauna til 
herrer og damer, en stor indendørs 
swimmingpool, spilleautomater og 
rygerum i kælderen, funktionelle 
lokaler til at afholde alt fra møder 
med få deltagere op til en general-
forsamling med 180 deltagere. Alt 
i AV-udstyr og et helt nyt opdateret 
lydanlæg er på trapperne. Om kort 
tid kan hotellet kalde sig et 3-stjer-
net konferencehotel. Og så er Ebel-
toft Park Hotel et hotel, der langt 
hen ad vejen har fokus på miljøet og 
så vidt muligt benytter sig af grøn 
energi. 

Alle er velkomne
”Vi vil gerne sammenlignes med 
det, man i gamle dage forstod ved 
et familiehotel, selv om vi jo lever i 
2011, og vi i det daglige har mange 
arrangementer for virksomheder og 
foreninger. Vi vil nødigt give afkald 
på det nære. Der er ikke stordrift 
her. Gæsterne hos os skal opleve, 
at vi tager individuelle hensyn, at 
vi sørger for at alle har det godt. 
Gæsterne skal opleve den ultimative 
service.” Det siger Stig Olesen Ben-
dix, der er daglig leder og forpagter 
af Ebeltoft Park Hotel, som ejes af 
Stigs far Fritz. 

 ”Vi forstiller os da også, at folk, 
der er i byen og skal have en time 
eller to til at gå, kan sætte sig ind 
i vores hyggelige omgivelser ved 
receptionen. Døren er altid åben. 

Øverst fra venstre: 
Direktør Johnny Kjærgaard , Karen Løcke 
Laursen, Peter Thøgersen og Henrik Faarup.

Man kan få en kop kaffe, man kan få 
læst avisen, og så kan man kvit og 
frit benytte sig af vor trådløse inter-
netadgang. Det er da mere behage-
ligt, end at sidde og vente i bilen.”

Hold møder i fred og ro
Stig foreslår, at man holder nogle af 
sine forretningsmøder hos ham. Det 
gør han, fordi han mener, at der ofte 
er mere ro end hjemme i firmaet, 
hvor telefoner og medarbejdere kan 
være et forstyrrende element. ”Hos 
os bliver man ikke forstyrret,” siger 
han. ”Her kan man få en kop kaffe, 
en rigtig god frokost, og når man er 
færdig, ja, så kan man blot forlade 
stedet. Vi sørger jo for oprydning og 
alt det andet. Nemmere kan det vel 
ikke være.”

Ud over 4 – 5 møderum med 
plads til omkring 12 personer, er der 
plenumlokaler med plads til 80 – 90 
personer og lokaler til 25 og 50 
personer. 

Lav en firmaaftale
Ebeltoft Park Hotel har mange, der i 
forbindelse med deres arbejde over-
natter. Ikke mindst håndværkere. 
Her er priserne virkelig konkurrence-
dygtige. ”Man kan i den forbindelse 
lave mange slags aftaler med os. Vi 
kan lave en god pris på overnatning 
med og uden morgenmad. Vi har 
folk, der foretrækker at være på halv-

pension. Hvis det ønskes, 
kan vi også finde ud af at 

lave en madpakke, som 
gæsten kan få med. Vi 
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Det er nemt. Det er også billigt. Ebeltoft Park Hotel er et toptrimmet hotel, 

der kan klare virksomhedernes mange behov for arrangementer, 

bl.a. kurser, generalforsamlinger og møder. Fra én dag til flere dage. 

Fine faciliteter til møder, nyrenoverede værelser og en fortrinlig forplejning. 

Et smil oven i købet. For her hygges der om gæsterne. er med andre ord omstillingsparate,” 
siger Stig med et smil. 

Mad ud af huset
Som noget relativt nyt kan man 
også få mad bragt ud. ”Vi kan sag-
tens være leverandør af den daglige 
frokost. Også til konkurrencedygtige 
priser. Og vi kan selvfølgelig også 
stå for anretningen, når der er større 
ting på programmet. Vi har et stort 
og moderne køkken, og vi har de 
rigtige folk til at betjene det,” siger 
Stig.    

Mange år i branchen
Stig siger selv, at han altid har været 
i hotelbranchen. Som dreng var det 
hos faderen, der også var i hotel-
branchen. Senere blev han udlært 
på Munkebjerg Hotel. Han har 
efterfølgende arbejdet på Kongebro-
gården, Molskroen og Hotel Storfjell 
i Norge. Han er 41 år gammel, og 
han trives med det, han gør. ”Her på 
Ebeltoft Park Hotel synes jeg, at vi 
har fået skabt rammerne for et rigtig 
godt hotel med en stor portion sjæl 
og ånd. Her er alle, hele personalet, 
parate til at give en superoplevelse 
og en superservice.”
Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til hotellet på tlf. 
86 34 32 22 - eller på internettet via 
www.ebeltoftparkhotel.dk

Daglig leder og forpagter Stig Olesen Bendix, Ebeltoft Park Hotel
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Det er uforståeligt, at et sæde 
i byrådet er så attraktivt, at 

politikere sætter al sund for-
nuft over styr og tror, at de er 

klogere end fagfolk.

Direktør Søren Krarup Hansen,

Trautmann Holding Erhverv ApS,

45 år, har boet i Ebeltoft siden 1996.

Bygningsingeniør og tidligere rådgiver hos bl.a. Grontmij/Carl Bro.

Selvstændig rådgiver og bygherre siden 2001.

Har stået bag opførelse af en del boligbyggeri og 

erhvervsbyggeri på Djursland.

Kommunal sagsbehandling af lokalplaner 
bremser udvikling i Syddjurs

I Syddjurs ligger en stor forhindring 
for at skabe udvikling. Sagsbehand-
lingen omkring Slagterigrundens 
lokalplan tog mellem 3 og 4 år, 
hvilket er helt uacceptabelt. Pro-
cessen omkring Maltfabrikken, et 
gammel uanvendeligt industrianlæg 
midt i en købstad, er ligeledes helt 
uantageligt. 

Pt. ligger Syddjurs tilbage med to 
tidligere industrigrunde, der skæm-
mer byen. Begge med lokalplaner, 
der er totalt ubrugelige, og uden 
tilføjelse af værdi. Arkitekter og 
bygherrer, har jo simpelthen givet 
op og konkluderet, at en hvilket som 
helst lokalplan, er bedre end intet. 
Begge planer vil med overvejende 
sandsynlighed skulle laves om, før 
der kan skabes basis for, at der kan 
investeres i byggeri. 

Hvad er det, man er bange for 
politisk? Det er uforståeligt, at et 
sæde i byrådet er så attraktivt, at 
politikere sætter al sund fornuft 
over styr og tror, at de er klogere 
end fagfolk. Embedsværket kører 
sagerne fuldstændigt af sporet og 
sidder med en holdning, der skinner 
igennem omkring tilblivelsen af 
planerne. 

Det er ikke meningen – det er 
meningen, at de skal forfølge de 
politiske mål og værdier. Hørings-
processen omkring arealernes 
anvendelse skal ske i forbindelse 
med kommuneplanen. Alligevel 
er Syddjurs Kommune vært ved 
stormøder omkring tilblivelsen af 
lokalplaner, længe på den anden 

side af, at arealernes anvendelse er 
vedtaget. 

Det eneste, der skal i høring ved-
rørende lokalplanlægning, er lokal-
planernes forhold til anden plan-
lægning og lovgivningen generelt. 
Der er vedtaget en bevarende 
midtby lokalplan for Ebeltoft, hvor 
den medarbejder, der tidligere har 
udarbejdet planen, nu under dække 
af at være rådgiver, reelt admini-
strerer den selvsamme lokalplan. 
Samtidigt forsøger man at annullere 
planen ved, at alle ansøgninger skal 
godkendes af kommunalbestyrel-
sen.

Det er højst usædvanlig forvalt-
ningspraksis, og det bør Syddjurs 
Kommune se at få ryddet op i, uden 
unødigt ophold. 

Et andet problem er, at der ikke er 
politisk tyngde til at holde sags-
behandlingen i en armslængdes 
afstand. Der kommenteres på livet 
løs fra lokalpolitikerne i de enkelte 
sager. Det ville skabe en bedre 
løsning for alle, om politikerne tør 
lade sig bedømme på resultater, og 
ikke på den løbende debat. Der skal 
jo være en vis afstand til vælgerne, 

ellers fungerer det bare ikke. Så får 
vi lokalpolitik, når det er værst. 

I Syddjurs Kommune, særligt 
med udgangspunkt i Ebeltoft, er 
planmyndigheden reelt læser-
brevskribenter, kunsthåndværkere, 
forretningsdrivende og studiekredse 
af seniorer på efterløn, der ikke har 
fået løbet hornene af sig i deres er-
hvervskarriere. De har alt andet lige 
masser af følelser med i debatten, 
men de har altså generelt ikke no-
gen faglighed eller viden om, hvad 
der skal til, for at drive en proces og 
et stykke projektudvikling i mål.

Det kunne være befriende at 
opleve Syddjurs politikere lægge 
opgaven ud til et professionelt 
embedsværk, støttet af profes-
sionelle rådgivere og bygherrer. Og 
så naturligvis lægge rammerne og 
stille de nødvendige krav i kommu-
neplanen, og holde forvaltningen op 
på, at mål og visioner nås. 

Det ville kunne generere værdi og 
dynamik, og der kunne skabes gode 
solide projekter, som alle borgerne 
kunne drage nytte af, efter princip-
pet; når det regner på præsten, 
drypper det på degnen.

LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræd-
dersys til præcis dit behov. Mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

LAGER – LAGERHALLER – GARAGER – DEPOTER
Fra mindre lagre og op til 2.000 m2. Lofthøjde op til 12 meter. Pris fra 15 kr./m2.
Indendørs opbevaring af campingvogne samt depotrum til møbelopbevaring og lign.

Vi har læssegrave og tilbyder udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

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

Lejepriser er pr. måned excl. drifts- og forbrugsudgifter.

KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

Boax Ejendomme er et ejendoms-
investeringsselskab med fokus på
investering i og udvikling af velbe-
liggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og
mere end 15 års erfaring med ejen-
domsudvikling og -udlejning. Vi er
aktuelt på udkig efter ejendomme
med udviklingspotentiale.

AKTUELT
Haller på

100 m2, 300 m2

og 2.000 m2.

www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  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

RUSTFRIT STÅL  ·  REPARATION  ·  MONTAGE

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 18 00 · e-mail lb@aalsrode.dk · www.aalsrode.dk

• Smede- og maskinarbejde.

• Jern- og rørkonstruktioner.onstruktioner..

• Pladearbejde og maskin-
  bygning efter opgave.

• Industrimontage
  og reparationer.

CNC-skæring, plasma/autogen
(skærebredde/skærelængde: 2.500x5.000 mm).

CNC-styret kantpresse
(235 tons pressetryk/4.100 mm bukkelængde).

CNC-bearbejdningscenter
24 værktøjer (X 1.120, Y 510, Z 510).

2 CNC    v  andskæremaskiner
med 4 skærehoveder for abrasiv skæring.
Borde: 2.000x4.000 mm og 4.200x6.700 mm

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Planmyndigheden er reelt 
læserbrevskribenter, kunst-
håndværkere, forretnings-
drivende og studiekredse 

af seniorer på efterløn.



BYGGECENTER

DEWALT BOREMASKINE
DC740KA. Kraftfuld 10 mm,12 Volt 
bore-/skruemaskine. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah

DANCOOK
GRILLBRIKETTER 

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.

1499,-
SPAR 500,- Ti
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WEBER GASGRILL Q320 LTD 
Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål, 
brødhylde, indbygget termometer, elektronisk tænding, 
          1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.

VILD
PRIS

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

129,-

New York
havemøbelsæt
Stor fl ot bord i smartwood, 
100 x 200 cm inkl. fl etstole 
i polyrathan. Sort stel.

SOMMERUDSALG
XL-BYG Vorup, Ryomgård, Mariager,

Hadsund, Thorsø og Ø. Tørslev

Springtime parasol
Ø 3 m. Med 8 ribber og 2-delt
træstok på 48 mm. Vælg 
mellem off-white og sort.

299,-
SPAR 200,-

699,-
SPAR 450,-

Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

MED LYS
I HÅNDTAG,

brødholder samt 

stegekurv

2899,-
SPAR 1000,-

EL-START OG 
STOR 625 MOTOR

KAP-/GERINGSSAV KGS 216
Præcist lejret trækfunktion. 
“laser” for præcise snit og indbygget lys (lampe).

LEGEHUS
TOGVOGN
Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

1.499,-
SPAR 1500,-

1.299,-
SPAR 750,-

10 KG

5995

SPAR 40,-

BORD + 6 STOLE

3995,-
Spar 3000,-

INKL. SORT SÆDEHYNDE

INKL. 2 BATTERIER

VILD
PRIS

DANMARKS
BILLIGSTE

2199,-
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:

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

 

Møder – Kurser – Konferencer  
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa

Telefon 87 58 36 50 · Fax 86 30 07 80

post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk Mødestedet uden forhindringer…

Vi har de perfekte rammer 
for ethvert arrangement 
– stort som småt.

Ring og få et konkret tilbud.

– Auditorium med op til 200 siddepladser.

– Alt tænkeligt AV konferenceudstyr.

– Fleksible mødelokaler for grupper 
 på 5-50 deltagere.

– Spisning for op til 200 personer.

– Mulighed for komfortabel overnatning
 i Feriebyens 44 huse.

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355       

www.lb-consult.dk


