
ja
n
u
ar

 2
0

1
2

Vækstambassadøren er til for 
virksomhederne

Vi har ikke fået noget foræret

Plej personalet for det betaler sig

Store investeringer trækker 
gæster til

http://www.erhvervdjursland.dk
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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

www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 
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Den gode virksomhed

I en tid, hvor livremmen i mange virksom-

heder bliver spændt nogle huller ind, er det 

vigtigt at huske prioriteringen af medarbej-

dernes trivsel højt. For uden deres indsats 

og loyalitet, bliver det hurtigt uoverskueligt 

op af bakke.

Derfor har Erhverv Djursland valgt i dette 

nummer, at fokusere på personalepleje. 

Og selv om vi ikke omtaler alle de mange 

muligheder der findes, er der masser af 

inspiration af hente. 

Viste du for eksempel, at omkostningen til 

nødvendige briller og kontaktlinser til brug 

ved skærmarbejde, er skattefri? Eller at 

mange virksomheder ser hjertestartere som 

en helt naturlig sikkerhedsforanstaltning for 

virksomhedens ansatte?

Redaktionen

Vækstambassadøren er til  4 
for virksomhederne
I Syddjurs Udviklingspark har man ansat en såkaldt vækstam-
bassadør. Hun er en slags ekstern HR-konsulent for virksom-
hederne. Er der behov for arbejdskraft på særlige vilkår, vil 
hun kunne være formidleren og aflaste på det administrative. 
I mange tilfælde kan det være en rigtig god løsning for alle 
parter.

Vi har ikke fået noget foræret 6
Klaus og Bo Allermann, indehavere af Aalsrode Tømrerfirma, der 
er et af landsdelens helt store tømrer- og entreprenørfirmaer, 
har et godt liv, fornemmer man. Men travlt. Når de endelig 
holder ferie, så deponerer konerne mobiltelefonerne. “Allermæn-
nenes” livsnerver.Efter et par dage, så slapper også de af.

Profil Optik Nordens største  8 
indkøber af optiske produkter
Der er mange fordele ved at være størst. Først og fremmest 
betyder det bedre priser, som kunderne kan mærke. Men Profil 
Optik i Grenaa, Ebeltoft og Rønde er også personlig service og 
professionel rådgivning. Og så er der rigtig god hjælp at hente 
for virksomheder, der har behov for beskyttelsesbriller, skærm-
briller og bedre belysning.

Plej personalet for det betaler sig 10
Glade og tilfredse medarbejdere er også produktive medarbej-
dere. For virksomhederne kan det være en god idé at kigge 
nærmere på mulighederne for at tilbyde ansatte generelle og 
individuelle goder, som man som medarbejder vil sætte pris på. 
Erhverv Djursland har kigget på enkelte af mulighederne. Både 
dem, der er skattefrie og dem, der skal betales skat af.

Ajour – kalender – navne – 14 
selskaber – regnskaber

Store investeringer  15 
trækker gæster til
Mange attraktioner og forlystelser på landsplan og på Djursland 
har det svært for tiden. Men Djurs Sommerland har stigende 
besøgstal. År efter år. Hvad er det, de gør i parken midt på 
Djursland?

Forside: Tømrermestrene Bo og Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S.

http://www.bygma.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk


4 www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2012Profil

„Grundlæggende,“ siger Lise Holst 
Olsen, „er den overordnede forskel 
mellem mig og et Jobcenter, at jeg 
tager udgangspunkt i virksomheder-
nes behov, hvor Jobcentrene har 
den ledige, borgeren, i fokus.“

Lise har været i gang i Syddjurs 
Udviklingspark i godt et år ud af de 
to, der er afsat til projektet. Formå-
let er at få så mange ledige indpas-
set i det private erhvervsliv som 
muligt. Foreløbig er det blevet til 
en snes stykker. Hovedsagelig med 
udgangspunkt i virksomhedspraktik, 

løntilskud og flexjob. Men naturlig-
vis også på helt almindelige vilkår. 

„Derudover,“ fortæller Lise, „så 
kan jeg aflaste virksomhederne med 
alt det administrative bøvl, der er 
forbundet med en ansættelse på 
særlige vilkår. Det skal den enkelte 
virksomhed ikke spilde krudt på.“

Virksomhedernes behov
Erhvervslivet i Syddjurs Kommune 
er karakteriseret ved, at omkring 
90 % er små eller mellemstore 
virksomheder - såkaldte SMV’er. 

Det betyder, at mange ofte ikke har 
behov for en bogholder eller lager-
mand på fuld tid. Når man har behov 
for en arbejdskraft på fuld tid, er det 
afgørende, at man så har fået fat 
i den rette. Her kan virksomheds-
praktik og løntilskud være en god 
hjælp til en start. „I fællesskab med 
en kunde finder jeg nogle emner 
frem, der har et CV, der svarer til 
de forventninger, der måtte være. 
Virksomheden kan så vælge at tage 
samtaler med det antal potentielle 
emner, man finder fornuftigt. Og 

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

 

I Syddjurs Udviklingspark har man ansat en 

såkaldt vækstambassadør. Hun er en slags ekstern 

HR-konsulent for virksomhederne. Er der behov 

for arbejdskraft på særlige vilkår, vil hun kunne 

være formidleren og aflaste på det administrative. 

I mange tilfælde kan det være en rigtig god 

løsning for alle parter.

Vækstambassadøren er til for virksomhederne

http://www.mfnorddjurs.dk
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så tager vi den derfra. Mangler der 
så et truckcertifikat eller et svej-
sekursus, så finder vi også ud af 
det,“ siger Lise, der fortæller, at 
hun har mange dygtige mennesker 
at trække på. Heriblandt også en 
del akademikere, som flere og flere 
virksomheder efterspørger. 

Lise fortsætter: „Da jeg startede 
for et år siden kom ca. 1/3 ledige 
i virksomhedsrettet aktivering og 
resten i forskellige kursusforløb. 
Fra det ved vi, at de der kommer 
ud i virksomhederne helt klart 
distancerer dem, der er på kurser. 
Der er altså sund fornuft i at tilbyde 
aktivering i det virkelige liv frem for 
alt muligt andet.“

Sådan er reglerne 
„Virksomhedspraktik opfatter jeg 
som en udvidet jobsamtale,“ siger 
Lise. Et praktikophold kan vare op 
til fire uger for A-kassemedlemmer. 
Praktikperioden er uforpligtende for 
både virksomheden og den ledige 
og omkostningsneutral for virksom-
heden. Samtidigt får virksomheds-
lederen lejlighed til at vurdere, om 
praktikanten har de evner og forud-
sætninger, der skal til for at bestride 
jobbet. „Det blanketsæt, der skal 
udfyldes i den forbindelse, klarer vi 
hurtigt i fællesskab,“ siger Lise. 

Efterfølgende kan et løntilskud 
komme på tale. Har ledigheden 
været lang nok – og det vil sige 
minimum seks måneder – kan 
virksomhederne få refunderet ca. 
68,- kroner pr. udbetalt løntime, hvis 
medarbejderen er op til 54 år, og ca. 
103,- kroner, hvis medarbejderen er 
+ 55 år. 

Hvis udgangspunktet eksempelvis 
er en månedsløn på 22.000 kroner, 
vil man kunne få knap det halve 
refunderet til en fuldtidsansat under 
55 år, og ca.16.500 kroner, hvis man 
er + 55 år. Denne ordning kan vare 
i op til et år, hvis der er behov for 
det til oplæring m.v. Men der bruges 
af dagpengeretten, så der optjenes 
ikke dagpengeret for den ledige. 

Flexjob kan i mange tilfælde være 
en god mulighed for en arbejdsgiver, 
der ikke har behov for en medarbej-
der på fuld tid. Der kan være tale 
om særdeles veluddannede folk, for-
tæller Lise. „Det er blot mennesker, 
der af den ene eller anden grund 
ikke længere er i stand til at arbejde 
på fuld tid. Det kan være at arbejds-
evnen er begrænset til 12 eller 15 
timer, men det kan jo være, at det er 
lige netop det, håndværks mesteren 
har brug for til sit bogholderi for 
eksempel. Og det er jo oveni stabile 
og loyale medarbejdere, der altid 
passer deres arbejde. Det har vi 
mange eksempler på.“

Her er reglerne sådan, at virksom-
heden får refunderet enten 50 % 
eller 2/3 af lønnen. Alt afhængig 
af arbejdsevnen. Lise kender en 
arbejds giver, der har valgt at an-
sætte 3 flexjobbere i stedet for én 
på fuld tid. En ordning, som også 
arbejds giveren er glad for. 

Lise Holst Olsen gør til sidst 
opmærksom på, at hun her har be-
skrevet de overordnede regler. Det 
vil ofte kræve en individuel rådgiv-
ning, hvis man som arbejdsgiver er 
interesseret i tilbuddene. Men den 
rådgivning giver hun gerne.

Byggeri af 
handicapboliger gået i stå
Byggeriet af 24 handicapboliger for voksne i 
Marie Magdalene er stoppet som en følge af 
at Randersegnens Boligforening er erklæret 
konkurs. Indflytningen var planlagt til 1. marts, 
men nu tyder alt på, at byggeriet forsinkes. Ifølge 
sekretariatschef Brian Slot fra Syddjurs Kommune 
er der nu ingen tidsplan. „Sagen er ude af kom-
munes hænder. Kurator for boet skal komme med 
et udspil,“ siger han. 

Det offentlige  
forsørger hver fjerde 
erhvervsaktive danske
24 % af alle 16-64-årige blev forsørget af de of-
fentlige kasser i 2010. Gentofte Kommune havde 
den laveste andel af offentligt forsørgede med 
13 %. Både Syddjurs og Norddjurs er placeret 
i kategorien „25 til 29 %“. Det fremgår af den 
nyligt udkomne publikation Offentligt forsørgede, 
16-64-årige fra Danmarks Statistik. Modtagere 
af SU eller flexydelser er ikke omfattet af stati-
stikken. 

I både Norddjurs og Syddjurs var mellem 35 og 
39,9 % af de 60-64-årige på efterløn. 

Arbejdsmiljøpris går til 
SCA Packaging
SCA Packaging i Grenaa og Taulov vinder Arbejds-
miljørådets ArbejdsmiljøPris 2011 i kategorien 
Arbejdsulykker. „På SCA Packaging prioriteres 
sikkerheden højt,“ hedder det i en udtalelse. I 
indsatsen, der er blevet initieret af ledelsen, har 
det fra begyndelsen været en bestræbelse, at 
sikkerhed skal være en arbejdsbetingelse og en 
fast del af de daglige rutiner og forpligtelser. En 
ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet er 
understøttende for det fortløbende arbejde og har 
betydet, at der arbejdes meget systematisk med 
risikofaktorer. 

Ny forening bag 
SmagDjursland
Producenterne fra Djursland skal føre SmagDjurs-
land projektet videre i foreningsregi. „Bestyrel-
sen tager nu opgaven op med at videreudvikle 
aktiviteter og det koncept, som er sat i gang 
af projektet,“ siger foreningens nye formand, 
Anders Offersen, Ramten Skov. Foreningens 
formål er blandt andet at styrke produktudvikling, 
markedsføring, afsætning og konkurrencevilkår 
for mindre – både konventionelle og økologiske 
– nicheproducenter og specialfødevarevirksomhe-
der på Djursland.

Vækstambassadøren er til for virksomhederne
Vækstambassadør Lise Holst Olsen, Syddjurs Udviklingspark.



Vi har ikke fået noget foræret

Klaus og Bo Allermann, indehavere af Aalsrode 

Tømrerfirma, der er et af landsdelens helt store tømrer- og 

entreprenørfirmaer, har et godt liv, fornemmer man. Men 

travlt. Når de endelig holder ferie, så deponerer konerne 

mobiltelefonerne. „Allermænnenes“ livsnerver. 

Efter et par dage, så slapper også de af.

Tømrermestrene Bo og Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S.
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„Men hvorfor holder I ferie sammen, når I er sammen 
hver dag?“ spørger den nysgerrige journalist. „Jamen, 
det gør vi da, fordi så skændes vi ikke,“ siger den ene. 
„Jo vi gør da,“ siger den anden. „Vi skændes da om, vi 
skal have rødvin eller hvidvin til middagen,“ siger den 
anden.

I 2009 overtog Klaus og Bo Aalsrode Tømrerfirma 
A/S i forbindelse med virksomhedens 100 års jubi-
læum. Brødrenes far, Hans-Jørn, havde bestyret den 
i 47 år sammen med sin bror Karsten, der valgte at 
sælge sin del i 2006. Hans-Jørn tog efter overdragelsen 
med gode venner på motorcykel tværs over USA. Fra 
øst til vest. 6000 km. „Med mutter på bagsædet“ på 
en stor og velpolstret Harley-Davidson. Karsten nyder, 
som sin bror, pensionisttilværelsen i fulde drag. Begge 
har det godt. Men – ville Karstens børn ikke ind i virk-
somheden? – „Nej, det er de for kloge til,“ er svaret.

Vejen tilbage
Klaus er 45 og Bo er 40 år. Begge er uddannede tøm-
rersvende hjemme hos far. De læste begge videre til 
konstruktører i Horsens med nogle års forskel. Klaus 
blev bygningskonstruktør, og Bo blev anlægskonstruk-
tør. Klaus blev derefter byggeleder nogle år hos en jysk 
entreprenør, der byggede på Sjælland. Blandt andet 
Roskilde Renseanlæg. Og Bo arbejdede på Randers-
kontoret for J&B Entreprise, hvor han blandt andet stod 
for fire dagsinstitutioner og sluttede som byggeleder 
med opførelsen af Viborg Politistation. 

I 1995 kom Klaus tilbage til Aalsrode. Og Bo fulgte 
efter i 1998. Og dermed begyndte spekulationerne 
vel egentlig på, om det ikke skulle blive dem, der ville 
komme til at stå ved roret en dag.  

Fritid 
Selv om de begge hævder, at de arbejder syv dage om 
ugen og aldrig har fri, har de hver især alligevel fundet 
tid til forskellige gøremål uden for virksomheden. 
Bo havde som sin far også en motorcykel en gang. 
Men hver gang han skulle ud og køre med konen, så 
regnede det. Så blev den solgt. Nu går han på jagt i 
lokalområdet. Mest for at komme ud i naturen. Og for 
hundens skyld. „Når den er dejlig træt, så er den nem-
mere for familien at have med at gøre.“

„Jeg har behov for at tænke på noget andet end 
arbejde,“ siger Bo. Broderen samtykker. Sammen med 
to af sine tre drenge – på ni og 13 år – dyrker han også 
motocross på jordbane. „Det er da en familiesport,“ 
siger han med et grin. I dag er han også medlem af 
Rotary. 

Klaus har været medlem af Junior Chamber. „Nu sidder 
jeg i træsektionens bestyrelse inden for Dansk Byg-
geri,“ fortæller han. Om sommeren spiller han oldboys 
fodbold og håndbold om vinteren. „Vi er jo vant til at 
arbejde, indtil vi er færdige. Det er så min måde at lade 
op på.“

Netværk og sammenhold 
Brødrene bor så langt ude mod øst på Djursland, som 
man næsten kan komme. Omgivet af vand og rødspæt-
ter på tre sider holder man sammen. „Det bliver man 
da nødt til.“ 

„Vi holder os så vidt muligt til lokale samarbejds-
partnere og underleverandører. Nogle gange også lidt 
meget, for vi er jo altid i konkurrence,“ fortæller Klaus. 
„Her ude får vi ikke noget foræret, og i det hele taget 
er det blevet vanskeligere de senere år at være selv-
stændig erhvervsdrivende. Derfor støtter vi meget af 
det, der er med til at skabe sammenhold og netværk.“

Bo fortæller, at virksomheden årligt donerer 
3-400.000 kroner til forskellige fodbold- og håndbold-
klubber på Djursland. Der er tale om mange, små 
sponsorater. „Foreningslivet betyder meget for os. 
Bliver klubberne halvt eller helt professionelle, så står 
vi af,“ siger Bo. 

„Vi har aldrig haft minusår i virksomheden, forret-
ningen kører bestemt fornuftigt, men vi har da haft 
år, hvor vi ikke har tjent så meget. Vi er ikke benhårde 
forretningsfolk, desværre. Og vi må nok i det hele 
taget acceptere, at lokalpatrioter ikke tjener så meget,“ 
funderer Klaus. „Men vi er da en 5-6 stykker i familien, 
der får vores løn her.“ 

Fremtiden
De har begge tre børn. Bo tre drenge. Klaus to drenge 
og en pige. Den ældste af Klaus’ knægte, Rasmus, er 
gået i tømrerlære. Journalisten spørger forsigtigt, om 
det er femte generation, der er på vej. „Det ligger ikke 
i kortene, at vores børn skal tage over,“ siger Klaus 
med det samme. „Vi taler ikke om det. – men skulle 
det ske, så ville det da glæde os.“

Men foreløbig ser det da også ud til, at brødrene kan 
klare opgaven mange år endnu. 

NB!
På vej ud til fotografering på tømmerpladsen går vi 
forbi en hjertestarter. Sådan én skal man da há, siger 
de. Det er vist en hjertestarter i Rolls Royce klassen. 
Lige ud til Toftevej. For virksomhedens personale. 
Men også frit tilgængelig for den lille landsbys øvrige 
beboere.

Læs personprofil i næste nummer: 
Direktør Søren Jespersen, Mols-Linien A/S

Vi har ikke fået noget foræret
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Vi holder os så vidt muligt til  
lokale samarbejdspartnere og  

underleverandører.

Vi er ikke benhårde forretningsfolk, 
desværre. Og vi må nok i det hele  
taget acceptere, at lokalpatrioter 

ikke tjener så meget



Mogens Pedersen overtog som 
et led i et generationsskifte en 
optikerbutik i Grenaa i 1990. En halv 
snes år senere flyttede han butik-
ken fra Storegade til Lillegade, hvor 
den stadig ligger. I 2003 åbnede han 
en butik i Ebeltoft. „Jeg gjorde det, 
fordi jeg efterhånden havde fået 
en del kunder i byen. De kunne så 
slippe for turen til Grenaa. Men jeg 
gjorde det også, fordi jeg kunne se 
nogle indlysende fordele i at køre 
fælles annoncer for de to butikker.“ 

I 2007 købte han sammen med 
en partner en forretning i Lystrup. 
„Det viste sig at være en rigtig god 
idé. Jeg var heldig at ramme ind i 
en kreativ og dygtig partner og en 
ligeså dygtig butikschef. Vi boblede 
med ideer. Mange af dem kunne vi 
også bruge i vore andre butikker,“ 
siger Mogens i dag. 

I 2010 valgte Mogens Pedersen 
at sælge sine butikker til en svensk 
kapitalfond, der i forvejen ejede 
Synsam i Sverige og de øvrige Profil 
Optik forretninger i Danmark og i 
Norge. I dag er Mogens Pedersen 
butikschef for de tre Profil Optik 
butikker på Djursland. „Men jeg har 
et dygtigt og erfarent personale bag 
mig,“ siger han. 

Profil Optik i Danmark er nu 
en del af en kæde, der er blevet 
Nordens største indkøber af optiske 
produkter. „Det interessante er,“  
siger Mogens, „at alle butikkerne 

har haft den samme forretningsidé 
fra starten. Det betyder, at vi har 
nemt ved at samarbejde – især om-
kring kontaktlinser og brilleglas.“

Fra testbutikker til 
abonnementsystemer
Mogens fortæller, at man foretager 
blindtest i forskellige butikker i hele 
Norden. De informationer, butik-
kerne får fra kunderne ad den vej, 
går videre til leverandørerne, som så 
får store ordrer og som igen betyder 
gode priser. „Som eksempel kan 
jeg nævne, at vi i dag sælger 1-dags 
linser i en topkvalitet til 298,- kr. pr. 
måned, hvor vi tidligere skulle have 
348,-. Det er da 600,- kr. om året, 
der på den måde spares.“

Gennem de seneste 10 år har 
kæden i Danmark gjort meget ud 
af salg af briller og kontaktlinser på 
abonnement. „Jeg skal ærligt sige, 
at det giver en øget omsætning for 
os. Men for kunden betyder det, at 
hun får skiftet sine briller med be-
stemte intervaller – og typisk hvert 
andet år, uden at hun økonomisk set 
mærker noget. Det er hun da glad 
for“. 

Noget af det sidste nye, at kæden 
har indført er et all inklusive system. 
„Hvis man vælger den ordning, 
er der frit valg på hylderne,“ siger 
Mogens. „Man kan vælge et hvilket 
som helst stel, man ønsker sig. Man 
får det flerstyrkeglas, man har lyst 
til. Man får et solbrillestel – også 

efter eget valg – og også med 
flerstyrkeglas. Endelig får kunderne 
kontaktlinser med til sportsbrug. 
Pris i alt kr. 399,- pr. måned. Det 
vil jeg kalde et rigtig godt tilbud,“ 
fortæller Mogens.  

Mogens demonstrerer en såkaldt 
Visio-Office. Det er et apparat, der 
indeholder avanceret måleudstyr. 
Apparatet kan visualisere den 
3-dimen sionelle placering af brille-
glasset. I forhold til næsen og dens 
størrelse - og i forhold til ørerne 
og deres placering. Endelig kan 
apparatet vise, hvordan forskellige 
refleksbehandlinger ser ud, og hvad 
de betyder for synet. Apparatet er 
interaktivt og bliver løbende opdate-
ret. For kunderne betyder det, at de 
nu bedre kan vurdere glasset med 
forskellige behandlinger. Og så bety-
der det naturligvis, at man har bedre 
muligheder for at vurdere brillen i 
forhold til sit eget udseende. 

Briller til erhvervsbrug
En del af Profil Optiks ressourcer 
er sat ind på at hjælpe erhvervslivet 
med skærmbriller og belysnings-
forhold ved arbejdspladserne. „Det 
er vi rigtig gode til,“ siger Mogens. 
„Er man nået op i en mere moden 
alder – lad os sige 45 år og derover 
– vil det ofte være hensigtsmæssigt 
at få briller, der er specielt tilrettet 
skærmarbejde. Alternativet kan jo 
være hovedpine, nakkesmerter 
og nedsat koncentrations-
evne. Det er ubehageligt, 
men det går da også ud 
over effektiviteten. I den 
sammenhæng rådgi-
ver vi også omkring 

Der er mange fordele ved at være størst. Først og fremmest betyder 

det bedre priser, som kunderne kan mærke. Men Profil Optik i Grenaa, 

Ebeltoft og Rønde er også personlig service og professionel rådgivning. 

Og så er der rigtig god hjælp at hente for virksomheder, der har behov 

for beskyttelsesbriller, skærmbriller og bedre belysning. 

Indehaver Mogens Pedersen, Profil Optik i Grenaa, Ebeltoft og Rønde.

Det er vigtigt for mig at mærke 

rytmen i en butik.

Det interessante er, at alle 

butikkerne har haft den samme 

forretningsidé fra starten.
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indretning af arbejdspladser og ikke 
mindst belysningen omkring den. 

Han fortæller videre, at mange 
landsdækkende virksomheder har 
lavet aftaler med Profil Optik. De 
større banker er et godt eksempel. 
Hvorfor? Fordi Profil Optik også er 
landsdækkende!

Den røde tråd
„Jeg kan lide at have med menne-
sker at gøre,“ siger Mogens 
Pedersen. „Det gælder 
både kunder og 
medarbejdere. Jeg 
sidder sjældent på 
kontoret, for jeg 
kan lide at være 
ude i butik-
kerne. Jeg 
får snakket 
med med-
arbejdere 
og kund-
erne i alle 
tre butikker. 
Men jeg har 

ikke nogen fast plan for, hvornår 
jeg er det ene eller det andet 
sted. Det kan jo hænde, at jeg må 
være et bestemt sted på grund af 
sygdom. Jeg vælger som regel at 
være i én butik en hel dag. Det er 
vigtigt for mig at mærke rytmen 
i en butik. En rød tråd. Og den er 
der. I alle tre butikker. Det har jeg 
det rigtig godt med.“

Profil Optik Nordens største  

indkøber af optiske produkter

Indehaver Mogens Pedersen, Profil Optik i Grenaa, Ebeltoft og Rønde.
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De fleste erhvervsledere har fokus 
på at skabe en arbejdsplads, der 
er attraktiv, og som kan tiltrække, 
fastholde og motivere de gode 
medarbejdere. For ikke så længe 
siden var det en fri bil, en telefon 
og en avis. Derudover var der tale 
gratis ordninger som frugt, kaffe 
og the og måske adgang til eget 
motionsrum. Disse goder er stadig 
gældende. Men der er kommet flere 
til. Nu handler det også om at kunne 
tilbyde fleksible lønpakker, hvor der 
er mulighed for at til- eller fravælge 
konkrete personalegoder. 

Et personalegode, der bliver betalt 
af arbejdsgiveren, beskattes som 
hovedregel på grundlag af markeds-
værdien. Som udgangspunkt er der 
dog en bagatelgrænse pr. medarbej-
der pr. år på 5.500 kroner, som ikke 
beskattes. Nogle personalegoder 
er under visse betingelser skattefri. 
Det gælder for eksempel sundheds-
udgifter og uddannelsesudgifter. 
Beskattet bliver derimod fri bil, 
telefon, bolig, kost og logi. Goder, 
der udelukkende eller overvejende 
opfylder private formål. 

Man kan som arbejdsgiver tegne 
hospitals- og helbredsforsikringer 
for medarbejderne, uden at de bliver 
beskattet af det. Med en lægehen-
visning i hånden bliver mange andre 
ydelser inden for sundhedsområdet 
også skattefrie. Alt fra kiropraktor 
til medicin og psykolog. Afholdes 
der rygestopkurser som et led i en 

generel personalepolitik, er også de 
skattefrie. Også uden en lægehen-
visning. 

Har en medarbejder været ansat i 
virksomheden i 25 år eller et andet 
antal år over 25, der er deleligt med 
5, bliver man først beskattet, hvis 
gaven overstiger et beløb på 8.000 
kroner. Og så kun af det oversky-
dende beløb. 

Det gode råd må være, at man 
som arbejdsgiver generelt kontakter 
sin revisor eller SKAT, hvis man er 
det mindste i tvivl. 

Individuelle skærmbriller
Sidder man til daglig foran en 
computer, og er man ved at passere 
de 40 år, kan det være en god ide 
at få kontrolleret sit syn i forhold 
til skærmen. I 40-50 års alderen 
oplever mange, at de bliver trætte 
i øjnene, når de arbejder i længere 
perioder foran en skærm. Det kan 
være et tegn på, at øjets linse har 
svært ved at tilpasse sig de forskel-
lige afstande til skærm, tastatur, 
konceptholder og omgivelser. Er 
det tilfældet, er omkostningerne til 
undersøgelser, briller og eventuelt 
kontaktlinser skattefrie. 

Optiker Mogens Pedersen fra Pro-
fil Optik i Grenaa, Ebeltoft og Rønde 
er en specialist på området. Han 
rådgiver også om belysningsforhold 
omkring arbejdspladsen. Han fortæl-
ler, at når medarbejderne begynder 
at få røde, tørre og irriterede øjne, 

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

Plej personalet for det betaler sig

Glade og tilfredse medarbejdere er også produktive 

medarbejdere. For virksomhederne kan det være 

en god idé at kigge nærmere på mulighederne 

for at tilbyde ansatte generelle og individuelle 

goder, som man som medarbejder vil sætte pris 

på. Erhverv Djursland har kigget på enkelte af 

mulighederne. Både dem, der er skattefrie  

og dem, der skal betales skat af.

Undgå bøde på 1.500 for mobilsnak
under kørsel…
Bøden for at tale i håndholdt telefon 
under kørsel er fra årsskiftet tredoblet. 
Få monteret det rigtige grej i bilen, så du 
lovligt kan udnytte køretiden optimalt. 
Biltelefonmontøren er ekspert i rådgivning 
og professionel montage af mobil-anlæg og 
andet bil-elektronik. 

Få et tilbud – husk vi kommer ud til dig, når 
det passer i din tidsplan.

Tlf. 4018 2700 
www.montoren.dk

Hjælp med at forebygge 
– det kan betale sig
Vores primære opgave er at undersøge, behandle 
og forebygge smerter og funktionsforstyrrelser i 
bevægeapparatet. 

Adgang til arbejdsgiverbetalte behandlinger hos 
kiropraktor kan give mere tilfredse medarbejdere, 
større arbejdsglæde og færre sygedage.

Skattefrit personalegode er et  
godt kort på hånden i forhold  
til at rekruttere og fastholde  
værdifulde medarbejdere. 

Ring og hør hvad vi kan gøre  
for dig og dine ansatte.

Tlf. 8632 4400
www.rygcenterdjursland.dk

http://www.rygcenterdjursland.dk
http://www.montoren.dk
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hovedpine, nakkesmerter og nedsat 
koncentrationsevne, bør synet kon-
trolleres og generne afhjælpes. Det 
er naturligvis noget, der også går ud 
over produktiviteten. Skærmbrillerne 
skal i øvrigt altid være lavet på bag-
grund af målene for den enkeltes ar-
bejdsplads. Standardmål for alle bør 
ikke eksistere. Alle er forskellige.

En hjertestarter redder liv
Hvert år får omkring 3.500 menne-
sker i Danmark hjertestop uden for 
et hospital. I dag overlever omkring 
200. Med livreddende førstehjælp 
og hurtig hjertestart anslås det, at 
300-400 vil overleve et hjertestop. 

På Djursland er der ca. 85-90 regi-
strerede hjertestartere. Vil man vide, 
hvor de befinder sig, så kan man gå 
ind på www.hjertestarter.dk

Bernt Rasmussen fra DISU i 
Grenaa, der sælger hjertestartere og 
andet nødhjælpsudstyr, fortæller at 
der er flere hjertestartere på Djurs-
land. De er blot ikke registrerede. 
En årsag kan være, at virksomhe-
derne placerer starterne inden døre 
– og derfor ikke er tilgængelige for 
offentligheden, når virksomhederne 
er lukkede. En anden årsag kan 
være, at man kører rundt med dem i 
firmabilerne. Der er dog stadig intet 
lovkrav om at have en hjertestarter 
på arbejdspladsen. 

Hos DISU er der flere modeller 
at vælge imellem. Priserne er fra 
10.000 kroner og op til 15.000 kro-

ner for den dyreste. Så kan der være 
nogle installationsomkostninger. 

Bernt Rasmussen fortæller, at der 
er flere forhold at tage i betragtning, 
når man anskaffer en hjertestarter. 
Skal den også kunne bruges til børn 
fra 1-8 år? Skal den kunne benyttes 
både udendørs og indendørs? Vejer 
den forulykkede 40 eller 140 kg? 
Endelig skal man regne med, at de 
billige modeller kræver årlige efter-
syn, som de dyrere ikke behøver. På 
den måde kan den dyreste model 
blive den billigste.  

Oplevelser for medarbejderne
Virksomheders udgifter til sponso-
rering af sportsklubber, kulturelle 
foreninger, institutioner m.v. anser 
SKAT som hovedregel for at være 
fuldt fradragsberettigede. Diverse 
tillægsydelser i form af fribilletter, 
VIP kort og specialarrangementer 
kan være omfattet af andre regler. 
Altså om hvorvidt en medarbejder 
kan blive beskattet af en billet til 
en sportsbegivenhed. Tal eventuelt 
med en revisor om det.

Hos Kulturhus Pavillonen opere-
rer man med tre forskellige spon-
sorkategorier. Et bronze-, sølv- og 
guld sponsorat. Priserne for disse 
sponsorater ligger fra 6.000, 15.000 
til 30.000 kroner. Ifølge Jesper Jul 
fra Pavillonen, giver det virksomhe-
den synlighed i relation til kultur-
huset på forskellig vis. Der giver et 
antal fribilletter til sponsorerne, og 

Plej personalet for det betaler sig

Det vigtigste er variation
Hvordan man end udstyrer en 
computerarbejdsplads, så skal man indbygge 
muligheden for variation. At kunne skifte 
mellem at stå og sidde i løbet af dagen, at 
bruge et centreret musealternativ så man kan 
arbejde skiftevis med højre og venstre hånd.

Kom og prøv i butikken

Tlf. 8959 1111
www.papirgaarden-grenaa.dk

Lübker Square 
– et sundhedshus for dine medarbejdere

Inspirer dine medarbejdere til et bedre og 
sundere liv, gennem en firmaaftale med os. Vi 
favner alt inden for kost, motion og holdtræning 
der styrker det sociale netværk. 
Derudover tilbyder vi firmamassage og velvære i 
form af skønne spa-faciliteter. 

Ring for mere information.

Tlf. 3840 8082
www.lubker.com

Foto: Auning Kart Park A/S

http://www.lubker.com
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
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det giver en lang række andre 
fordele. Ud over fribilletterne kan 
man som sponsor og afhængigt af 
sponsoratets størrelse få en række 
specialtilbud og ydelser. Typisk i 
form af rabatter, forkøbsret eller 
last-minute tilbud.

Der er også lagt op til at virksom-
heden kan få arrangeret en hyggelig 
og sjov aften.

Endelig fortæller Jesper, at man 
laver netværksarrangementer, hvor 
sponsorerne under hyggelige former 
kan hilse på hinanden og måske 
lære hinanden nærmere at kende. 
Det kan der som bekendt også 
komme noget spændende ud af.

Når psyken sender signaler
Behandling hos en psykolog eller 
en psykiater af psykiske lidelser og 
herunder forebyggende behandling 
kan modtages skattefrit af medar-
bejderen. Har arbejdsgiveren en 
sundhedsforsikring, så bliver det 
gratis for begge parter.

Der kan ifølge psykolog Lene 
Nordheim være flere årsager til 
psykiske lidelser og arbejdsskader. 
Mange henter deres identitet i de-
res arbejde. Sådan er det i dag. Og 
sker der ændringer her i en negativ 
retning, kan det gå galt. Stress er et 
udtryk, der benyttes meget. „Men 
udtrykket er lidt af en rodekasse,“ 
siger hun. Stress kan være forårsa-
get af alt fra mobning til organisa-
tionsændringer. Eller en dum chef. 
Men det kan naturligvis også bunde 
i en betydelig arbejdsmængde. 

„Det starter måske med søvn-
besvær, som man kan rekreere lidt 
på over weekenden, men bliver det 
ikke bedre, kan det betyde, at med-
arbejderen har svært ved at bevare 
koncentrationsevnen. Hukommel-
sen svigter. Fysiske skavanker som 
træthed og smerter i led og muskler. 
Så kommer der måske symptomer 

som sårbarhed, man bliver kortlun-
tet, og man er skiftevis frygtelig ked 
af det eller rasende og aggressiv,“ 
fortæller hun. „Som hovedregel, så 
kan man sige, at jo tidligere man 
kommer i behandling, jo nemmere 
bliver det at behandle.“

Det er vigtigt. at den psykisk 
sårbare medarbejder og/eller 
arbejdspladsen ser efter signalerne 
og erkender problemet. Selv om 
psykiske problemer fylder meget i 
dagens samfund, erkendes det ofte 
slet ikke. Psykiske lidelser kan fore-
bygges og helbredes. Men der skal 
gribes ind så hurtigt som muligt. 

Den (hånd)fri telefon
Multimedieskattens korte og tur-
bulente liv sluttede ved årsskiftet. 
Ind kommer der en ny beskatning 
på blandt andet fri telefon, som i 
praksis og med enkelte undtagelser 
lægger op til den praksis, der var 
gældende fra før multimedieskatten. 
Fremover vil medarbejdere blive 
beskattet af en fri telefon, når den 
stilles til rådighed i hjemmet enten 
som en fastnettelefon eller som en 
mobil, for et årligt beløb på 2.500 
kroner. Men under alle omstændig-
heder er den fri og virksomhedsbe-
talte telefon kommet for at blive. 

Biltelefonmontøren i Grenaa har 
specialiseret sig i at montere håndfri 
sæt i bilerne. Det sker ved hjælp 
af et Blue Tooth monteringssæt og 
en mikrofon. Når telefonen ringer, 
afbrydes radioen. Slukkes telefonen, 
sætter radioen i gang igen. 

Indehaveren, Erling Nielsen for-
tæller, at han kører ud til virksomhe-
derne og installerer sættet. Det kan 
tage alt fra én til tre timer. Afhængig 
af hvilken bil, der er tale om. 

Desuden kan han installere GPS-
udstyr. Det betyder blandt andet, at 
man kan finde bilen igen efter ty-
veri. Men udstyret kan også bruges 

FOKUS – Personalepleje

Tryghed på arbejdspladsen
En hjertestarter kan være med til at øge tryghe-
den på arbejdspladsen, samtidig med at kunne 
redde liv.
Hos DISU kan vi råde og vejlede om udstyr der 
kan øge sikkerheden og trygheden på netop din 
arbejdsplads. Foruden udstyret holder vi også 
førstehjælpskurser med brug af de ønskede 
produkter.

Tlf. 5628 7070
www.disu.com

Frugtordning, fantastiske Apps og 
fornøjede medarbejdere
Gi´ et æbleprodukt i form af Apple’s iPad til dine 
medarbejdere.
CV2 udbyder brugerkurser i iPad – og kan dermed 
tilbyde virksomhederne at købe iPad og kursus til 
medarbejderne i et og samme køb. 

Tommy Søholm underviser  
på brugerkurserne og  
glæder sig til at dele sin  
entusiasme for den  
smarte iPad.

Tlf. 8758 0420
www.cv2.dk vilje til viden

Psykolog Lene Nordheim.

http://www.cv2.dk
http://www.disu.com
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af folk, der har behov for at føre en 
kørebog. En nem og dokumenterbar 
løsning. 

Pas på ryggen
Ondt i ryggen er en folkesygdom. 
Den fører til stribevis af sygedage 
på danske arbejdspladser. Omkring 
80 % af danskerne har ondt i ryggen 
mindst én gang om året. Men ondt 
i ryggen kan også være træthed, 
ømhed eller smerter i muskler og 
led i lænd og ryg. 

Cirka halvdelen af alle de arbejds-
skader, der anmeldes, skyldes 
problemer med muskler og led. De 
mest almindelige årsager er tunge 
løft og vrid eller et ensidigt gentaget 
arbejde. Men det kan også være en 
dårlig fysisk form – eller dårlig trivsel 
og problemer på arbejdet eller 
hjemme. 

En kiropraktisk ordning kan være 
et tilbud, som en virksomhed yder 
sine ansatte. Adgang til arbejds-
giverbetalte behandlinger hos en 
kiropraktor kan give mere tilfredse 
medarbejdere og færre sygedage. 

Kiropraktor Niels Klougart, der er 
indehaver af Rygcenter Djursland 
med adresser i Grenaa, Ebeltoft og 
Rønde fortæller, at de her behand-
ler arbejdsskader og giver relevant 
rådgivning i den anledning. Det kan 
være akutte og kroniske ryg-, nakke 
og lændesmerter. Men det kan også 
være behandling for hovedpine, mu-
searm, skuldersmerter eller såkaldte 
tennis- og golfalbuer. „Vi lægger 
vægt på hurtig hjælp til vore patien-
ter. Ni ud af 10 patienter får tilbudt 
en tid samme dag, de ringer,“ siger 
Niels Klougart. „Vi undersøger, stil-
ler en diagnose og iværksætter en 
optimal behandling. I mange tilfælde 
vil behandlingen også indeholde 
rådgivning i, hvordan man bedst kan 
medvirke til at behandle sig selv.“

Når personalet skal forkæles
Selv om man kan argumentere for, 
at motion og svømning kan være af 
forebyggende eller helbredende ka-
rakter, så bliver det næppe skattefrit 
for medarbejderne. Undtagelsen kan 
være massage, når det eksempelvis 
drejer sig om behandling til lindring 
eller forebyggelse af museskader. 
Alligevel kan der være mange gode 
grunde til at tilbyde medarbejderne 
et abonnement i et sundhedscenter. 
Et godt, kollegialt samvær og gene-
relt sundere medarbejdere er også 
penge værd for virksomheden – og 
medarbejderne.

Er man mindst fem personer 
fra en virksomhed, tilbyder Lüb-
ker Square i Nimtofte et fitness-
abonnement til kr. 299,- pr. person 
pr. måned. Der er tale om et 
træningscenter med nye styrke- og 
kredsløbsfaciliteter med professio-
nel instruktion og god mulighed for 
holdtræning. Med i prisen er også 
ubegrænset adgang til det subtropi-
ske bad, hvor der blandt andet er et 
stort vandbassin med bobler, mor-
skabsbassin, rutschebane, sauna og 
lækre og rummelige omklædnings-
faciliteter. Desuden en hyggelig cafe 
med udsigt til bad og fitness.

Ifølge Sandra Lund fra Lübker 
Square, så er man i øjeblikket ved at 
udvikle et slankekoncept. Og for at 
fuldende konceptet med sund livs-
stil og mindre stress, tilbyder man 
også adgang til Lübker Spa. Måske 
det tætteste man kan komme Para-
dis. Her er adgang til dampbad med 
lysterapi, fodbadsfontæne, spabad, 
finsk pejsestue, sauna, koldtvands-
kar, vildmarkskar – og meget andet. 
Det vil vi snart høre mere om, 
fortæller Sandra.

FOKUS – Personalepleje

Giv medarbejderne 
kulturoplevelser sammen
– billetter til Pavillonens arrangementer 
er en vigtig og stærkt vanedannende 
ingrediens i husets 
sponsorpakker.

I møder hinanden i 
uformelle rammer – og 
kommer samtidig med i 
vores erhvervsnetværk 
med mere end 60 andre 
virksomheder, hvor I er 
blandt de første, der får 
tilbudt billetter til nye 
arrangementer.

Kontakt Jesper Jul og 
hør mere om vores 
sponsorpakker – og få en 
snak om, hvilken pakke der 
passer til din virksomhed.

Tlf. 8632 1633
www.pavillonen.dk
jul@pavillonen.dk

Kystvejens Hotel og Konferencecenter
Kystvejens Hotel og Konferencecentrer er 
et ganske særligt sted, med sin helt egen 
historie.
Derfor kan vi tilbyde møde og konferencefacili-
teter ud over det sædvanlige.
Nærvær og samvær er værdier der udspringer 
af vores historie med rødder i højskolen. 
I dag tilsat moderne konference og møde 
management.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på 
dit næste møde. Vi ser frem til at byde 
velkommen.

Tlf. 8959 5959
www.kysthotellet.dk

Crone Catering
Få en kantine løsning gennem Hotel Crone der tilpas-
ser sig altid kundens behov, og i tæt samarbejde og 
løbende dialog skaber de helt rigtige rammer for et 
godt samarbejde med fokus på motivation, helbred 
og medarbejder trivsel.

Individuelle løsninger ·
Alsidig og varierende kost, baseret på friske råvarer ·
Faglærte medarbejdere ·
Økonomisk sikkerhed ·
Fokus på kvalitet ·
Løbende udvikling ·
Tæt samarbejde med virksomheden ·

Tlf. 8632 0157
www.hotelcrone.dk

http://www.hotelcrone.dk
http://www.pavillonen.dk
http://www.kysthotellet.dk


Alle data er indhentet i perioden 
29.11.2011 - 20.12.2011. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Apport Systems A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 9,2 (6,4)
Resultat før skat 0,4 -(1,0)
Egenkapital 5,1 (4,1)
Antal ansatte 13 (13)

Dyrlægegruppen Østdjursland A/S
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30-06-2011
Bruttofortjeneste 6,3 (9,1)
Resultat før skat -0,3 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,8)
Antal ansatte 15 (15)
 
Malerfirma Madsen ApS
Trekanten 52, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital -0,6 -(0,7)
Antal ansatte - (15) 

Mols Entreprenørfirma ApS
Nyholmvej 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning  30.06.2010 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,6)
Resultat før skat -0,4 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte 3 (-)

Mols Multiservice ApS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning  30.06.2010 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,5)
Resultat før skat 0,4 -(0,4)
Egenkapital 0,2 -(0,2)
Antal ansatte 5 (5)

Murerfirmaet Bent Klausen ApS
Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 7,8 (7,4)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 2,3 (2,6)
Antal ansatte 15 (15) 

Pr Electronics A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 88,9 (74,2)
Resultat før skat 32,1 (18,7)
Egenkapital 130,7 (124,1)
Antal ansatte 127 (122)

R.C. Holm A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,5)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 6,2 (6,1)
Antal ansatte - (3)

Simas - Filters A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 6,6 (6,6)
Resultat før skat 1,2 (1,1)
Egenkapital 2,9 (2,7)
Antal ansatte - (15)

S.P. Transport A/S
Jeppe Åkjærs Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  30.06.2010 
Bruttofortjeneste 0,7 (1,4)
Resultat før skat -0,6 -(0,9)
Egenkapital -1,1 -(0,5)
Antal ansatte 4 (4)

Skødstrup Trædrejeri af 1986 ApS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  30.06.2011 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,1)
Resultat før skat -0,4 -(0,7)
Egenkapital -0,5 -(0,4)
Antal ansatte 11 (11)

Tømrerfirmaet Peter Præst ApS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2010 
Bruttofortjeneste 6,5 (7,4)
Resultat før skat -0,7 (0,4)
Egenkapital -0,4 (1,0)
Antal ansatte 18 (17)

Aalsrode Tømrerfirma A/S
Toftevej 4-6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2010 
Bruttofortjeneste 18,1 (19,5)
Resultat før skat 3,4 (3,1)
Egenkapital 8,1 (7,6)
Antal ansatte 91 (106)
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Hotel Ebeltoft 
Strand 
Diana Skøtt Larsen, 40, er 
tiltrådt som ny salgschef på 
Hotel Ebeltoft Strand. Hun 
kommer fra en stilling som 
salgs- og marketingkoordina-
tor på Kystvejens Hotel og 
Konferencecenter i Grenaa. 
Diana får ansvar for salg og 
markedsføring af hotellets 
produkter med fokus på 
konferencer og leisure samt 
strategilægning for nye tiltag. 
Hun er økonom med speciale 
i turisme og management 
og har bred erhvervserfaring 
inden for rejse- og service-
branchen.
Ansættelsen kommer på et 
tidspunkt, hvor Hotel Ebeltoft 
Strand søsætter nye tiltag for 
at styrke hotellets profil som 
attraktion i Ebeltoft.

LAG Djursland
Bestyrelsen for LAG Djurs-
land har fået nye medlemmer, 
idet Christian Thomsen og 
Vibeke Binnerup er indtrådt. 
De efterfølger Claus Hefting 
og Peter von Kohl.
Niels Mors har valgt at 
trække sig fra posten som 
næstformand, men forsæt-
ter i forretningsudvalget. En 
enig bestyrelse har valgt Brita 
Mosdal som ny næstformand. 
Derudover er Niels Mygind 
blevet valgt som nyt medlem 
af forretningsudvalget. For-
retningsudvalget består nu af 
følgende: Flemming Peter-
sen (formand), Brita Mosdal 
(næstformand, kasserer), 
Niels Mors og Niels Mygind 
samt de to koordinatorer.

Smag Djursland
Den nye forening bag Smag 
Djursland har valgt sin første 
bestyrelse: Anders Offersen, 
Mosgaard Highland Cattle 
(formand), Peter Drejer, Væ-
verslund Gartneri og Gård-
butik, Høbjerg samt Søren 
Schougaard, Bi- og Dronnin-
geavler, Fannerup.
Anne Grethe Maj, Holmga-
ard Gårdbageri, blev valgt til 
suppleant og som revisorer 
valgtes Pia Daugaard, butik 
Smagen af Djursland, Grenaa 
og Anne-Marie Schougaard, 
Fannerup.

Nye selskaber
Norddjurs
34085390 ODESKAR FISKERI A/S ..................................................................... 19.12.2011
34086044 A/S AF 20.DEC. 2011 ......................................................................... 20.12.2011
  
Syddjurs
34075549 HVIDBJERG SERVICE APS ...............................................................05.12.2011
34074860 SANDFLOW TRADING ApS .............................................................05.12.2011
34077045 SØ ANNA ApS ................................................................................... 07.12.2011
34080933 AQUAFOS ApS .................................................................................. 13.12.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
30607554 COCONSULT APS .............................................................................. 01.12.2011
26089425 „HANS PETER SØNDERGAARD ApS“ ...........................................05.12.2011
32055745 ANPARTSSELSKABET KÆRGÅRDEN ............................................08.12.2011
27690262 PIGERNES VERDEN HOLSTEBRO ApS ..........................................08.12.2011
88512413 REFSKOU POULSEN A/S, TØMRER- OG SNEDKERFIRMA .........08.12.2011
30541790 BPM MONTAGE ApS ........................................................................ 12.12.2011
32665837 JEKI TRANSPORT OG HANDEL ApS .............................................. 13.12.2011
31764610 O.J. VEGGERSLEV ApS .................................................................... 19.12.2011

Syddjurs
46373715 MASKINSALG APS ........................................................................... 30.11.2011
30698703 AFVIKLINGS.SELSKABET AF 28. FEBRUAR 2010 APS ................08.12.2011
43953419 AKTIESELSKABET AF 19.12.1989.................................................... 09.12.2011
28121377 SCANRING APS ................................................................................. 13.12.2011
29516480 MAGNUS TEXTILE SERVICES APS ................................................ 20.12.2011

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Havets ressourcer som forretning
24. januar 2012
Kl. 15.00-19.00. Temamøde: Hvordan 
omsætter vi havets ressourcer 
til forretning. Iværksætteri og 
forretningsudvikling indenfor 
udnyttelse af havets ressourcer: 
fødevarer, turisme, energi og miljø. 
Sted: Kattegatcentret, Grenaa.
Arr. Norddjurs Erhverv m.fl.
Tilmelding: 8959 4080.

Nabomarkederne i Norden
27. januar 2012
Kl. 13.00-17.00. Eksportseminar, hvor 
du og din virksomhed kan høre mere 
om mulighederne på de nordiske 
nabomarkeder. Repræsentanter fra 
ambassaderne i Norge, Sverige, 
Island, Finland og Baltikum vil være til 
stede ved seminaret og præsentere 
potentialet i deres respektive 
markeder.
Sted: Randers Erhvervs- & Udviklings-
råd, Randers.
Arr. Eksportrådet m.fl.
Tilmelding:  tw@reu.dk

Norddjurs Erhvervspanel
2. februar 2012
Kl. 17.00-19.00. Temamøde 
Norddjurs Kommunes erhvervsservice 
og -udviklings aktiviteter. 
Bl.a om erhvervsservice ved 
Væksthus Midtjylland, fokuseret 
iværksætteriindsats.
Sted: Kattegatcentret, Grenaa.
Arr. Norddjurs Erhverv m.fl.
Tilmelding: 8959 4080.

http://www.nyborg-s.dk
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Med et besøgstal på 662.000 gæs-
ter i 2011 er Djurs Sommerland nu 
den femte største turistattraktion i 
Danmark, og den næststørste uden 
for København. Kun overgået af 
Legoland. 

Siden 2007 hvor Djurs Sommer-
land blev besøgt af 487.000 gæster, 
har parken år for år haft stigende 
besøgstal. Dog med den største 
stigning fra 2010 til i år på 15 %. 
Det svarer til godt 87.000 flere 
gæster. 

Ikon-oplevelser
„Vi har gennem de seneste 10-15 år 
investeret målrettet i at udvikle gæs-
teoplevelsen i Djurs Sommer land. 
Når jeg ser tilbage på slutningen 
af 90’erne, investerede vi omkring 
25 mio. kr. over et femårigt forløb. 
I dag ligger vore investeringer over 
det samme antal år på omkring 175 
mio. Vi erkendte for år tilbage, at 
Djursland trods alt har et begrænset 
opland. Derfor er store investe ringer 
nødvendige, hvis man ønsker at 
udvide det geografiske opland og 
dermed parkens målgruppestør-
relse. Hvis vi ønsker at have gæster, 
der kører mere end en time for at 
besøge parken, så er vi nødt til at 
investere i det, vi kalder ikon-forlys-
telser. Det er Piraten til 50 mio. 
og senest Skatteøen til 65 mio. kr. 
gode eksempler på. Disse investe-
ringer er nødvendige, hvis vi ønsker 
besøgstal på 6-700.000. Har vi en 
dækning på eksempelvis 70 % af 
børnefamilierne i Randers, så når vi 
næppe højere op. Vi skal simpelthen 

have et større geo grafisk markeds-
område,“ siger direktør Henrik B. 
Nielsen. 

Nye projekter
Projekterne for 2012 ser ud til at 
være på plads. Hovedattraktionen 
bliver en såkaldt Solgud til 15 mio. 
kr. Her vil gæsterne kunne se frem 
til at få en magisk flyvetur i en helt 
speciel, interaktiv karrusel. Henrik 
fortæller, at projekter i 2013 og 2014 
er på beddingen, og at planlæg-

ningsperioden for sådanne større 
investeringer ofte er flerårige.

„Vi har jo hele tiden overvejel-
ser i gang. Hvad skal vi satse på 
i fremtiden. Vi laver en hel del 
research. Vore forbilleder ligger 
hovedsagelig i lande som Italien, 
Spanien og i Sydtyskland. Her finder 
vi idéer og nogle oplevelsestilbud, 
som bestemt også vil tiltale et 
dansk publikum. Og udenlandske 
gæster i det omfang de også finder 
vej til parken. Men vore gæster er 
overvejende danske. Derimod tror 
vi ikke så meget på det, de har i 
Amerika. Derovre er musikken for 
høj og stressniveauet derefter. Det 
er en anden kultur. I Danmark vil vi 
have noget grønt, og vi vil have no-
get, vi kan slappe af med sammen 
med familien. Og så vil vi have en 
kvalitetsoplevelse hver gang.“

„Men der er jo andre måder at 
udvikle sig på. Vores „Magisk Hallo-

ween“, som vi har afholdt for andet 
år i træk, og hvor der kom over 
50.000 gæster her i efterårsferien, 
er jo en måde at udvikle sig på uden 
der skal laves store investeringer 
i nye forlystelser. Vi overvejer da 
også at lave nogle unikke overnat-
ningsfaciliteter i forbindelse med 
parken. Dem kan jeg endnu ikke 
komme så meget ind på, men det 
er bestemt noget vi overvejer for 
fremtiden. 

En del af en destination
Som en del af Destination Djurs-
land, er Djurs Sommerland den 
store magnet blandt områdets 
mange turistattraktioner. „Vi er 
nok privilegerede på den måde, 
at mange af vore gæster er loyale 
gæster, der kommer igen år efter 
år. Der er hele tiden nye attraktioner 
og forlystelser at opleve. Det kan 
straks være sværere, hvis produktet 
er vanskeligt at udvikle på. Vi sælger 
i omegnen af 50.000 sæsonkort 
om året. Vi har gæster, der kommer 
her fast en gang om året, og vi har 
gæster, der kommer hvert andet år. 
Men parkens besøgstal smitter na-
turligvis af på de øvrige attraktioner 
– og omvendt. Mange besøger en 
anden attraktion, når de alligevel er 
her. På den måde er det godt med 
mange attraktioner på et begrænset 
område som Djursland.“

Djurs Sommerland beskæftiger 
i dag 450 medarbejdere. Og ifølge 
ABS-modellen, som står for Attrak-
tioners Betydning for Samfundet, så 
er den afledte beskæftigelseseffekt 
i lokalområdet 375 arbejdspladser.

Mange attraktioner og forlystelser på landsplan og på Djursland har 

det svært for tiden. Men Djurs Sommerland har stigende besøgstal. 

År efter år. Hvad er det, de gør i parken midt på Djursland?

Store investeringer trækker gæster til

Djurs Sommerland A/S
Randersvej 17, 8581 Nimtofte

Ejere: Familien B. Nielsen via 
Fru Nielsen Holding ApS og 
Brdr. B. Nielsen Holding ApS

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 75,7 (65,2)

Resultat før skat 18,5 (13,9)

Egenkapital 66,3 (52,3)

Antal ansatte 106 (98)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Direktør Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland A/S.



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:

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.

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 Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk

 

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

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.kvistjensen.dk

