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Erhvervspanelet

Handel Syddjurs ser muligheder

“Der skal ske noget omkring mig”

Et konferencecenter med  
kunst- og naturoplevelser

Et hav af muligheder for  
fødderne af Djurslands erhvervsliv

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.mercatus.dk
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MOBILE VÆRKSTEDER

LAGER CONTAINERE

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

MANDSKABS CONTAINERE

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK        TELEFON +45 21 40 79 55          WWW.DAVAI.DK

M E M B E R  O F

DJURS WIND POWER
W W W . D J U R S W I N D P O W E R . D K  

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... 

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

http://www.davai.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.aalsrode.dk
mailto:robaek@mail.dk
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Bedre mobildækning

Dårlig mobildækning bliver ikke løst med 

statens medvirkning har erhvervsminister 

Ole Sohn netop konkluderet. Han tror på, at 

markedet vil lukke hullerne af sig selv.

95% af Danmark er dækket, men på Djurs-

land er der konstateret rigtig mange huller i 

dækningen.

Hvis politikerne mener det alvorligt med 

bevarelse af lokalsamfundene på Djursland 

og vil gøre det realistisk at drive virksomhed 

her, må de på banen for at forbedre mobil-

dækningen.

Det er bydende nødvendigt at den kommu-

nikative infrastruktur er i orden, hvis der skal 

tiltrækkes nye borgere og virksomheder. 

Derfor må mobilnettet gøres bedre – og 

kommunerne må gå forrest. Ikke bare med 

krav til teleselskaberne, men også ved at til-

byde dem masteplaceringer til tiltrækkende 

lejepriser.

Redaktionen

Erhvervspanelet 4
Butiksindehavere på Djursland er vilde med e-handel

Handel Syddjurs ser muligheder 6
En ny organisation i Syddjurs, Handel Syddjurs, skal på toppen 
af de bestående syv handelsstandsforeninger skabe ideer og 
perspektiver, liv og udvikling til de mange detailbutikker, der er i 
kommunen. Formål: At fastholde og udvikle handelen i Syddjurs 
Kommune. Forbrugerne skal opleve at den lokale detailhandel er 
bredt dækkende, og at der er mange oplevelser og fordele ved at 
handle lokalt.

“Der skal ske noget omkring mig” 8
Han er manden, der mener, at et møde i husmoderforeningen 
skal tages lige så seriøst som et beslutningstungt politisk møde. 
Han drives af sit politiske og samfundsmæssige engagement 
ikke mindst på Djursland. Af sin begejstring for litteratur og 
fodbold. Han har været fodboldtræner i 30 år, og nu har det 
også bredt sig til et håndboldhold. Han er redaktør og områ-
dechef for Lokalaviserne på Djursland.

Et konferencecenter med kunst- 10 
og naturoplevelser
Et kursus- og konferencecenter med hotelfaciliteter, hedder 
det om Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa. Her kan 
man – omgivet af gedigen kunst og arkitekttegnede møbler 
inden døre, dejlig strand og stor natur udenfor – få ny energi og 
inspiration til at tackle dagligdagen. Centret er åbent for alle, 
der holder af unikke rammer, når et møde, et kursus, en kongres 
eller et jubilæum skal afholdes. Eller blot en overnatning. Kyst-
vejens Hotel og Konferencecenter klarer det hele – med et smil.

Ajour – kalender – navne – 17 
selskaber – regnskaber

Et hav af muligheder for fødderne 14 
af Djurslands erhvervsliv
Danskernes kødvaner er ansvarlige for ca. en tredjedel af den 
samlede danske CO2 udledning. Mere grønt på gaflen kan være 
med til at nedbringe det tal. Og her ser miljøbiolog Peter Mag-
nussen, Århus, et stort potentiale i algedyrkning. Specielt algen 
som fødevare for mennesker.

Forside: Djursland-redaktør Lars Norman Thomsen, Politikens Lokalaviser.
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Stort set alle paneldeltagerne er 
enige om, at en netshop giver større 
synlighed og dermed en potentiel 
større kundegruppe. Men en net-
shop er også forbundet med mange 
og til tider svære overvejelser. For 
langt størstedelen vil der dog være 
meget at vinde. Onlinesalget er 
vokset stødt finanskrisen igennem 
og mere end 3 millioner voksne 
danskere e-handler. Det er en udvik-
ling, man som butiksindehaver må 
forholde sig til. 

Vigtige faktorer
I FIDH’s analyse for 3. kvartal 
2011, spørges der til fordelene ved 
e-hand el, hvortil knap 50% svarer, 
at de kan handle, når de har tid. 
Billigere pris og –sammenligning 
scorer også højt. Lars Chalmer 
Rasmussen, Mercatus Reklame-
bureau fortæller at “en netshop ikke 
kun kræver kapital men også tid. Én 
ting er at få netshoppen op at stå, 
den skal også holdes ved lige. Man 
skal være villig til kontinuerligt at 
investere ressourcer i den”.

Potentiale eller trussel?
Ifølge Lars kan e-handlens udvikling 
også ses som en katalysator ift. 
videreudvikling af koncept og over-
vejelser om hvordan virksomhedens 
online kommunikation skal være. 
Men man kan som butiksinde haver 

også bevidst fravælge at have en 
net shop, “men det er uhyre vigtigt, 
at man så gør noget andet” siger 
han. Det kan være face-to-face 
viden om varen eller oplevelser i for-
bindelse med købet. “Udvik lingen 
går stærkt. Fremtidens forbrugere 
ved hvad de vil og hvornår. Vil 
man være med, skal man udfordre 
deres behov. Sover man i timen, er 
virksomhed ens overlevelse truet”, 
slutter Lars Chalmer Rasmussen.

Kunden skal være tilfreds 
Vi har i flere år overvejet at få en 
netbutik og vil rigtig gerne have det. 
Men der er bl. a. nogle store udfor-
dringer forbundet med, hvordan vi 
kommunikerer samme service til 
kunden på nettet, som de får i den 
fysiske butik. Generelt er on-line 
køb et solovalg, hvor der ikke er 
nogen der kan inspirere dig. Det er 
utrolig vigtig for os, at vi har en god 
kontakt til kunden, så vi kan opfylde 
deres behov og inspirere dem. 
Kunden skal være tilfreds, det er det 
vigtigste for os. Og det føler vi, at 
vi kan gøre bedst med den direkte 
kontakt til kunden. Den personlige 
kontakt er meget vigtig for os også 
i en netbutik. Så indtil videre har 
og er det fortsat en stor udfordring 
hvordan vi får en netbutik op at stå.

Indehaver Berit Christensen, CIN 

At vi er på nettet gør, at vi har 
besøg fra hele landet
Vi har ikke en netshop fordi vi 
sælger engros til andre netbutik-
ker, vinbutikker og restauranter. Vi 
vil ikke konkurrere med vore egne 
kunder, som vi sælger engros til 
og derfor har vi bevidst fravalgt en 
netshop. Vi har en hjemmeside, der 
vedrører informationer om Vinote-
ket, som er verdens største vinbar 
„by glass“. Det er specielt enestå-
ende, at det kan lykkes i Grenaa og 
det, at vi er på nettet gør, at vi har 
besøg fra hele landet, især Aarhus 
og Randers.

Indehaver Bent Ketelsen, Vinoteket 

Fagbøgerne er passé
Vi er på nettet for at blive set og 
for at vise vores produktudvalg. 

Hvilke overvejelser har du gjort 
dig i forhold til at have/ikke 
have en netshop eller online 
version af din virksomhed?

Butiksindehavere på Djursland 
er vilde med e-handel
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Indenfor vores branche er vi godt 
kendte, men vi satser alligevel me-
get på nettet. Vi gør bl. a. meget for 
at ligge nummer ét, når man søger 
på google. Det gør vi, fordi det er 
væsentligt at ligge nummer ét. Hvis 
man søger på “telte”, nytter det 
ikke noget, at man som virksomhed 
først kommer langt nede på side 
syv. Jeg synes det er ualmindelig 
vigtigt at være repræsenteret på 
nettet, da det er det eneste seriøse 
medie der er tilbage. Fagbøgerne er 
passé.

Direktør Keld Moldrup Sørensen, 
Ørsted Telte

Det gør en forskel at have en 
netbutik
Når vi endu ikke fået en netbutik op 
at stå, skyldes det, at det kræver 
både tid og penge. Lige nu har vi 
meget travlt med de forestående 
konfirmationer. Men på sigt er det 
helt sikkert noget, vi gerne vil have. 
Selvom vi ikke har en netbutik på 
nuværende tidspunkt, sender vi 
allerede en del produkter. Kunder, 
der har besøgt hjemmesiden, ringer 
og får mål på de pågældende varer 
og så sender vi efterfølgende. Hvis 
vi havde en netbutik, ville det være 
enklere, fordi kunden så selv kunne 
sende bud. Samtidig tror vi også, 

at vi vil nå ud til flere kunder ved at 
have en netbutik. Netslaget stiger 
jo og vi vil gerne være med. Jeg 
mener, at det gør en forskel at have 
en netbutik.

Indehaver Lene Dybro, 
Brudesalonen i Rønde

Nethandel er fremtiden!
Nethandel er fremtiden! Driver du 
en forretning uden at have overvejet 
e-handel, vil jeg anbefale dig, at du 
hurtigst muligt kommer igang med 
at overveje, hvordan du kan udnytte 
den digitale handelsplads! Om du 
så er fiskehandler på Grenaa havn 
eller har en butik på gågaden kan 
og vil e-handel kunne styrke din for-
retning! Til dig der modsiger dette, 
kan jeg kun spørge? Hvornår har du 
sidst „Googlet“ en forretning eller 
et produkt? Og til dig der siger man 
kan da ikke sælge frisk fisk over 
internettet! Er mit svar, „Jo det kan 
man og der er allerede nogle som 
tjener gode penge på det!“

Kan du så se at komme igang! 
Husk dog på at e-handel også er 
hårdt arbejde!

Direktør Martin René Mortensen, 
Skiftselv.dk

Nethandel er kommet for at blive
Vi har allerede egen webshop, og 
det er rigtig positivt. Kunderne kan 
på denne måde få et hurtigt og godt 
overblik over vores produkter. Vi 
kommer i kontakt med vores kunder 
på en helt anden måde. Det sker nu 
næsten dagligt, enten i telefon eller 
via mail. Vi sælger også vores varer 
i samarbejde med andre webshops. 
Vi sender varerne samme dag som 
vi modtager bestillingen, så kunden 
har sin pande eller gryde meget 
hurtigt. Det har vores kunder udtrykt 
stor tilfredshed med. Så nethandel 
er helt sikkert kommet for at blive 
hos os.

Produktionsleder Poul Erik  
Klemmen, Gastrolux A/S

Butiksindehavere på Djursland 
er vilde med e-handel

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

http://www.kvistjensen.dk
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Syddjurs Kommune kan karakteri-
seres ved, at der er stor nettopend-
ling. Det betyder, at der er flere, 
der drager ud af kommunen for at 
arbejde end omvendt. Det er også 
en kommune, der faktisk er i vækst, 
og mange tilflyttere kommer fra an-
dre omegnskommuner og har derfor 
andre indkøbsvaner og -mønstre. 
De er ikke umiddelbart tilknyttet 
nærmiljøet og dets handelsliv. 

Ifølge en detailhandelsanalyse fra 
ICP, som kommunen fik udarbejdet 
for 3 år siden, fremgik det blandt 
andet, at der er 247 butikker lokalt. 
Der omsættes 1,8 mia. kroner inkl. 
moms. To tredjedel er placeret i 
dagligvarehandelen, mens resten 
kan henføres til udvalgsvarer. Mens 
dagligvarehandelen egentlig ligger 
fint og lunt de fleste steder og 
blandt andet skyldes turistindkøb, så 
kniber det gevaldigt med udvalgs-
varerne, der har en andel på 50 %. 
Det fortæller, at alt fra køleskabe 
til dametøj og vinterdæk i stor stil 
købes uden for kommunen.

Det er det mønster som Handel 
Syddjurs med forretningsfører  
Hother Hennings i spidsen vil 
dæmme op for.  

Et stærkt udvalg
Hother Hennings er ikke i tvivl: 
”Handelen i Syddjurs er stærk. Vi 
har en bredt dækkende detailhandel, 

der matcher langt de flestes behov. 
Vi har måske et udvalg, der er bedre 
tilpasset de lokale borgere. Vi har 
p-pladserne. Og så vil jeg mene, at 
vi kan slå Aarhus på service. Jeg 
er også overbevist om, at vi kan 
være med på priserne. Vi har også 
discountpriser i de mindre byer i 
Syddjurs. Vi skal blot være bedre 
til at fortælle det. Det handler om 
markedsføring.”

”I den udstrækning handels-
standsforeningerne og butikkerne vil 
være med, kan der laves masser af 
arrangementer og events, der kan 
være med til at højne synligheden af 
indkøbsmulighederne i kommunen. 
Man kunne for eksempel sætte fo-
kus på oplevelser i Ebeltoft, udvalg 
i Hornslet og service i Rønde. Der 
skal jo stadigvæk være konkur-
rence mellem byer og butikker. Man 
kunne forestille sig at lave nogle 
ruter i kommunen, hvor oplevel-
ser blive et væsentligt element. 
Men kunne etablere en gourmet 
rute, en vin rute og en børnerute. 
I samarbejde med Nationalparken 
og Destination Djursland kunne vi 
finde på noget helt fjerde. Syddjurs 
er et attraktivt rum med flot natur 
og mange attraktioner. Det vil være 
naturligt at slå på kombinationen af 
handel og oplevelser,” siger Hother. 
”Måske skal vi til at kigge på butiks-
ruder igen. Det kunne være en ide, 

at gøre Syddjurs kendt for 
flotte vinduesudstillinger.”

Det fælles gavekort
Et af de første initiativer, der 
er sat i gang er et gavekort, 
som – over tid – vil kunne 
benyttes i de fleste detail-
handelsbutikker, restauranter 
og attraktioner i Syddjurs 
Kommune. ”Vi ved fra større 
butikscentre, at man der 
omsætter for millioner af 
kroner baseret på et fælles 
gavekort. Det kan vi naturlig-
vis også finde ud af her.”

Salget af gavekort ser ud 
til at gå rigtig godt. Mens 
dette skrives, har 132 butik-
ker tilmeldt sig ordningen. 
Det er første gang i dan-
markshistorien, at det har 
kunnet lade gøre med en hel 
kommune. Ideen kom oprin-
delig fra Ebeltoft, som har 
haft succes med det fælles 
gavekort.

I forbindelse med gavekor-
tet er der et administrations-
gebyr på 5 %. Det dækker 
transaktionsomkostninger, 
og overskuddet tilfalder 
alene Handel Syddjurs, som 
i øvrigt ikke udskriver kontin-
gent, men drives ved hjælp 

Erhvervsudvikling

En ny organisation i Syddjurs, Handel Syddjurs, skal på toppen af de bestående 

syv handelsstandsforeninger skabe ideer og perspektiver, liv og udvikling til 

de mange detailbutikker, der er i kommunen. Formål: At fastholde og udvikle 

handelen i Syddjurs Kommune. Forbrugerne skal opleve at den lokale detailhandel 

er bredt dækkende, og at der er mange oplevelser og fordele ved at handle lokalt.

Handel Syddjurs 
ser muligheder

Forretningsfører Hother Hennings, Handel Syddjurs.
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af midler fra handelsstandsforenin-
gerne.  

Når tiden er moden
”Jeg tror, det handler om at tænke 
ud af boksen. Vi har da tænkt os at 
byde ind på de Kommunale Ind-
køb. Hvorfor skulle vi ikke kunne 
konkurrere lokalt? Måske kunne 
vi opbygge en internetnethandel i 
fællesskab butikkerne imellem. Vi 
kan også her lave et Open-by-Night 
arrangement. Eller weekend med 
Spar-momsen. Der er masser af mu-
ligheder. Men det kræver enighed. 
Jeg synes, at forretningsudvalget 
har udvist stor kreativitet og hand-
lekraft. Det vil jeg gerne rose dem 
for,” siger Hother.

Om projektet og initiativer kan 
overføres til at dække hele Djurs-
land? Det er Hother ikke afvisende 
overfor. ”Men hvis sådan 
noget skal sættes 
i værk, så 

skal tiden være moden til det. Og 
igen skal der være enighed om det 
i handelsstandsforeningerne. Det 
ligger ikke lige for. Men vi tænker 
jo hele tiden i muligheder, så der er 
ingenting, der ikke kan diskuteres 
hos os.”

Forretningsfører Hother Hennings, Handel Syddjurs.

SCA Packaging solgt
Grenaas største arbejdsplads, SCA Packaging 
Denmark, er solgt som et led i en gigantisk 
handel til en værdi tæt på 13 mia. kr. Køber er 
det engelske selskab DS Smith. Siden 2000 har 
virksomheden været en del af den svenske SCA 
koncern. Svenskerne forklarer handlen med, at 
man fremover vil koncentrere sig om produk-
tionen af hygiejneartikler, og derfor har valgt at 
sælge papdivisionen fra. DS Smith har hidtil ikke 
haft aktiviteter i Danmark. 

Julehandlen er ovre
Tiden taget i betragtning ligger julehandel og 
udsalgsstarten på et acceptabelt niveau, siger 
formand for Handelscenter Grenaa, Birgitte Duus. 
”Det har ikke været prangende. I forhold til sidste 
år er salget nogenlunde på samme niveau. Det 
anser vi for acceptabelt. Men man kan selvfølge-
lig altid ønske sig mere. Det er ekstremt vigtigt 
at støtte op omkring lokalområdet. Vi skal være 
lokalpatriotiske og holde kronerne i byen. Ellers 
kan det starte en dominoeffekt. Hvis butikkerne 
først begynder at lukke, vil folk også tage længere 
væk for at handle, og så kan man komme ind i en 
ond spiral,” siger formanden. 

Fit&Sund hos Lübker
Virksomheden er fra årsskiftet gået ind i den nye 
kæde Fit&Sund fra årsskiftet. ”Det betyder nye 
muligheder for vore kunder. Det samarbejde gør 
Lübker mere komplet,” siger Lotte Rasmussen, 
der går fra at være wellness chef til titlen som 
husleder. Sådan hedder det i den nye kæde. ”Vi 
ser fantastiske muligheder i at forbinde træning 
og sundhed med wellness og badefaciliteter i 
nogle fantastiske rammer midt på Djursland,” 
siger direktør for Fit&Sund Danmark, Andreas 
Poulsen. 

Mere detailhandel til Ørum
Der skal mere detailhandel til Ørum, men det 
er ikke en mulighed i den nuværende lokalplan. 
Derfor arbejdes der med en ny, så der kan etab-
leres butikker på et areal mellem idrætscentret 
og hovedvejen. Kommunen vil nu gennemføre en 
undersøgelse for at få idéer og forslag til planlæg-
ningsarbejdet. Ørum er udpeget som centerby 
i Kommuneplanen og har i dag en enkelt daglig-
varebutik. 

SCA Packaging vinder priser 
SCA kan glæde sig over at have vundet en så-
kaldt WorldStar 2011 award for virksomhedens 
”Alu Cartridge Foampallet” emballageløsning. 
Sammenlignet med en lignende løsning lavet i 
træ, giver den lettere foampallet store økonomi-
ske besparelser i form af lavere fragtomkostnin-
ger. 
Virksomheden har ligeledes vundet Presidential 
Safety Award og dermed 20.000 for dens kon-
stante fokus på arbejdsmiljøet.



Det var måske ikke journalist, Lars Norman Thomsen 
havde tænkt sig at blive, da han var yngre. I hvert 
fald begyndte han som ung med at læse økonomi på 
handelshøjskolen og universitetet. Senere blev han 
souschef i Midtdjurs Ungdomsskole og klubleder. Det 
var i årene 1988 til 1994. I samme periode fik han en 
leder- og træneruddannelse på højt niveau. Noget han 
senere har haft masser af gavn af. 

I de følgende år arbejdede han på økonomisiden 
i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR – for 
daværende Hadsten, Rosenholm og Hinnerup kom-
muner. Han lærte at arbejde i en politisk organisation 
og begyndte så småt at skrive for blandt andet Aarhus 
Stiftstidende som freelancer.

I 2004 blev han fast ansat hos Politikens Lokalaviser 
som redaktør på Djursland. Senest er han blevet en del 
af ledelsen i Østjylland. Og om kort tid flytter avisernes 
redaktion fra Tingvej i Hornslet til Kolind, hvor Midtdjurs 
Radio og TV tidligere lå. 

Man står ikke stille på Djursland 
Lars Norman Thomsen har altid boet i Ryomgaard. Der 
bliver han nok også boende. Men det har betydet, at 
han gennem årene har fået et betydeligt lokalt netværk, 
specielt inden for sport, foreningsliv og politik. Noget 
han i høj grad benytter sig af i sit daglige arbejde. I 
øjeblikket udgiver Politiken fire distriktsblade og Djurs-
land Weekend, og om lidt kommer der et mere med 
centrum i Hornslet. ”Distriktsbladene bliver stadig læst. 
Vi skriver jo om det lokale foreningsliv, skoler, sport, 
kirker og mennesker. Vi skal afspejle Djursland. Og jo 
mere ultralokale vi kan være, jo bedre er det,” siger 
han. ”På Lokalaviserne tager vi Djursland alvorligt. Der 
er masser af ressourcer på Djursland. Dem skal vi for-
tælle om. Der sker noget hele tiden. Lige nu er det nok 
havmølleparken, der er mest synlig, men der er gang i 
meget andet. 

Vi skal også huske, at vi har turistattraktionerne med 
fyrtårnet Djurs Sommerland, som det helt store træk-
plaster. Man kan også tale om de gode bosætningsmu-
ligheder, vi har. I Ryomgaard er der mange tilflyttere fra 
for eksempel Aarhus. Mange med gode uddannelser.

Blandt en del unge er trenden dog, at de forlader 
Djursland, når de er færdige med gymnasiet, handels-
skolen eller teknisk skole til fordel for metropolen 
Aarhus. De fleste selvfølgelig for at videreuddanne sig, 
men også forbi storbylivet tiltrækker både studerende 
og tømrerlærlinge. Kunsten bliver så at få nogle af dem 
til at flytte tilbage, når de har færdiggjort deres uddan-
nelser, så Djursland kan få glæde af den viden, de har 
tilegnet sig,” mener Lars. 

Vild med fodbold
Lars Norman Thomsen, der er 51 år gammel, blander 
sig i meget. Og han interesserer sig for mange ting. En 
vedvarende interesse er sporten. Ikke mindst fodbold, 
hvor han i dag træner nogle U19 drenge, som spiller 
i mesterrækken. ”Jeg har altid været bidt af en gal 
fodbold,” siger han. Senest er han også begyndt at 
træne nogle piger i håndbold, måske fordi hans ene 
datter er begyndt på den sport. Det går der en del tid 
med. Selv om han er en utålmodig sjæl, hvor der skal 
ske noget omkring ham det meste af tiden, finder han 
også ro til en anden stor interesse, nemlig litteraturen. 
Hovedsagelig danske forfattere og digtere som Søren 
Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup, Henrik Nordbrandt og 
Helle Helle. Men også biografier optager ham meget. 
Randersdrengen Jens Otto Krags liv og levned fascine-
rer ham. 

Så er det lige sommerferien. 14 dage om året skal 
et område raides, siger han. Så tager han sin kone, der 
til daglig er pædagog på Firkløverskolen i Mørke, og 
sine tre døtre på 6, 8 og 11 år med ud i det blå, til et 
sted, de har valgt at kigge nærmere på. Det kan være 
herhjemme, men det kan også være i udlandet. Senest 
var det i området omkring Kalmar. Raiden består i at 
besøge alle seværdigheder i området. Alle kulturste-
derne, kirkerne, herregårdene og forlystelserne. Vel 
hjemkomne er alle mand klar til at tage fat igen. En 
masse oplevelser rigere.

“Der skal ske noget omkring mig”

Han er manden, der mener, at et møde i husmoderforeningen skal 

tages lige så seriøst som et beslutningstungt politisk møde. Han drives 

af sit politiske og samfundsmæssige engagement ikke mindst på 

Djursland. Af sin begejstring for litteratur og fodbold. Han har været 

fodboldtræner i 30 år, og nu har det også bredt sig til et håndboldhold. 

Han er redaktør og områdechef for Lokalaviserne på Djursland. 
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Vi skal afspejle Djursland. 
Og jo mere ultralokale vi kan være, 

jo bedre er det
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“Der skal ske noget omkring mig”

Djursland-redaktør Lars Norman Thomsen, Politikens Lokalaviser.
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”Vi er pavestolte over at have sådan 
en fantastisk bygning med omkring 
650 stykker rigtig god kunst om-
kring os og så – oven i købet – med 
skov og strand lige uden for døren,” 
siger direktøren for centret, Laila 
Qvist, der tiltrådte den 1. november 
sidste år. 

Kystvejens Hotel og Konference-
center var før den 1. januar 2009 
et offentligt ejet center for kompe-
tenceudvikling og rummede Den 
Kommunale Højskole. Nu er det 
privatejet med fokus også på det 
private erhvervsliv for afholdelse 
af seminarer, møder, konferencer 
m.m. Hotellet og konferencecen-
tret har siden været igennem en 
omstillingsproces, hvor tilpasning 
til erhvervslivets ønsker og krav 
har været det centrale. I dag ejes 
centret af indehaveren af transport-
firmaet Frode Laursen A/S, Hin-
nerup, Thorkild Andersen, og hans 

kone Annie Stæhr Thomsen, der er 
formand for bestyrelsen.

Nye tider
”Vi skal være et åbent sted. Et 
sted, hvor man som virksomhed, 
organisation, kommune eller blot 
som enkeltperson kan få en optimal 
oplevelse og service, og så er det 
egentlig lige meget, om det er en 
fødselsdag, et kursus eller noget 
helt andet. Vi skal kunne levere 
varen. Vi vil være bedst. Det bety-

Et konferencecenter med 
kunst- og naturoplevelser
Et kursus- og konferencecenter med hotelfaciliteter, hedder det om Kystvejens Hotel og 

Konferencecenter i Grenaa. Her kan man – omgivet af gedigen kunst og arkitekttegnede 

møbler inden døre, dejlig strand og stor natur udenfor – få ny energi og inspiration til at 

tackle dagligdagen. Centret er åbent for alle, der holder af unikke rammer, når et møde, et 

kursus, en kongres eller et jubilæum skal afholdes. Eller blot en overnatning. Kystvejens Hotel 

og Konferencecenter klarer det hele – med et smil.

Direktør Laila Qvist, Kystvejens Hotel og Konferencecenter.

Vi skal kunne levere varen. 

Vi vil være bedst.
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der, at vi til stadighed må se med 
friske øjne på alle elementerne her 
i huset: Omgivelserne, værelserne, 
møde- og konferencelokalerne, 
det tekniske udstyr og ikke mindst 
maden.”

”På det seneste,” forsætter Laila, 
”har vi lavet aftaler med Fjordcen-
tret i Ørsted og Kattegatcentret, 
der jo næsten er nabo til os, om 
at udvikle forskellige former for 
teambuildingsforløb i forbindelse 
med virksomheders og andres for-
skellige arrangementer. Vi er også 
ved at udvikle aktivitetsrum tilsat 
team udviklingsværktøjer målrettet 
ledelsesudvikling, strategiseminarer 
osv. Det venter vi os meget af. Så 
vidt muligt vil vi være lokalt foran-
krede. Vi skaffer eksempelvis de 
bedste råvarer lokalt. Der er mange 
leverandører til det gode køkken her 
på Djursland. Og så har vi da også 
vor egen dygtige bager her i huset. 
Det er ikke så almindeligt.”

Laila Qvist fortæller, at hotellet er 
med i netværket omkring FC Djurs-
land, Destination Djursland, Grenaa 
Handelscenter og andre lokale 
samarbejdspartnere. Og selvfølgelig 
er man med i Djurs Windpower, 
hvor ildsjælen Morten Basse ifølge 
Laila gør en fantastisk indsats. Han 
er drivkraften bag et stærkt netværk 
af erhvervsvirksomheder i Gre-
naa og på Djursland, og som 
kan supportere alle aktører 
ved opførelsen af Anholt 
Havmøllepark.

”Vi skal tænke på alt. Har de 
lokale virksomheder besøg, så skal 
gæsterne kunne overnatte hos os. 
Er der en 50-års fødselsdag, så kan 
vi også klare det. Tidligere har vi 
haft lukket i weekenderne. Men de 
nye tider stiller andre krav til os. En 
moderne virksomhed, må kunne 
tilpasse sig,” siger hun. ”Med en 
direkte færgeforbindelse til Sve-
rige, ligger hotellet unikt i forhold 
til møder med svenske partnere og 
forretningsforbindelser. Der er kun 
20 minutter til Aarhus Lufthavn i Tir-
strup. Der er en fin færgeforbindelse 
til Sjælland via Ebeltoft. Og endelig 
er der blot 45 minutters kørsel til 
såvel Aarhus som Randers.”

Et stort hus
I alt er der 13.000 kvm under tag. 
Der er 160 værelser, hvoraf 42 er 
dobbeltværelser. Der er fem store 
mødesale, hvor det ene kan rumme 
300 personer. Der er tre sale, og her 
er der plads op til 65 personer. Ende-
lig er der 19 grupperum med plads 
op til 20 personer. Så der er rigeligt 
at tage af.

”Vi har naturligvis også alt 
i det mest moderne it- og 

av-udstyr. Vi har en 
konferenceværtinde, 

der er en personlig 
support, og som 

sørger for, alt klapper. Også hvis tek-
nikken svigter. Det klarer vi lynhur-
tigt,” fortæller Laila Qvist. 

En erfaren chef
Allerede som 12-årig, da hun fik job 
som opvasker på Aars Hotel, vidste 
hun, at det var den vej, hun ville gå, 
når hun blev voksen. Og det blev 
hun. Efter 10. kl. og en EFG var hun 
klar til at gå i lære som tjener – på 
Aars Hotel. Her var der en moderne 
ledelsesform med stor frihed, 
empati og nærvær. En rigtig god 
læreplads. 

Efter sin uddannelse og en kor-
tere periode som tjener i Schweiz, 
havnede hun som restaurantchef på 
Hotel Ærø Strand. 

I 1998 fik hun igen lyst til at få 
”fast grund under fødderne” og 
blev restaurantchef på Jørgensens 
Hotel i Horsens. Senere blev hun 
som 25-årig forpagter af sin gamle 
læreplads, Aars Hotel, sammen med 
sin daværende kæreste. Igen en 
tur til Jørgensens Hotel som daglig 
leder inden hun kom til Himmerland 
Golf og Country Club, hvor hun også 
stod for den daglige drift. Det var 
herfra Laila fik stillingen i Grenaa.

Det er hun glad for. Hun trives i sit 
job. Og hun trives blandt mennesker 
på Djursland. Nu skal konference-
centeret med hotelfaciliteterne 
videre ud af vejen mod det sublime. 
Med et smil og en udstrakt hånd.

En moderne virksomhed, 

må kunne tilpasse sig.
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Djuma Industri A/S

Ib Meldgaard Møller (43) har 
overtaget Djuma Industri A/S 
i Ryomgård efter stifteren 
Benny Behrens. Ib har i en 
periode været logistikchef i 
Djuma og han har desuden 
i mange år arbejdet med le-
del se og produktionsstyring 
inden for high-tec flyindustri. 
Djuma beskæftiger sig med 
sandblæsning, metallisering 
og maling og de 60 medarbej-
dere omsætning for omkring 
50 mio. kr.

Apro Wind A/S

Esben Schmidt tiltræder pr. 
1. marts stillingen som adm. 
dir. for Apro Wind A/S, hvor 
han sammen med salgsdi-
rektør Morten Basse Jensen 
kommer til at udgøre den nye 
ledelse. Han kommer fra en 
stilling i DONG Energy som 
Installation Project Manager 
for Anholt Havmølle Park og 
er en kendt profil i vindindu-
strien med speciale inden for 
havvindmøller.

Destination Djursland har 
besluttet en ny strategisk linie 
”Vækst gennem oplevelser”. 
Strategien er en fokuseret fire 
års vækstplan, som udmøn-
tes gennem en omfangsrig 
handleplan med konkrete og 
håndgribelige tiltag. Djursland 
er udpeget som ”stærkt ferie-
område” af Region Midtjylland 
og det betyder investeringer 
på ca. 10 mio. kr. i offentlige 
vækstmidler til udvikling af 
kystferieturismen. Attraktio-
nerne forventes i perioden 
selv at foretage investeringer 
på omkring 250 mio. kr. i nye 
oplevelsesmuligheder.
”Hvis vi skal skabe vækst i 
turismen på Djursland er det 
vigtigt, at vi fortsætter og 
styrker det gode fællesskab 

og samarbejde vi har om tu-
rismen. Vi skal i alle nye tiltag 
holde fokus på målet om, 
at virksomhederne får flere 
gæster og tjener flere penge. 
Så kan de fortsat investere i 
deres produkt og ansætte nye 
medarbejdere”, slår turismedi-
rektør Flemming Rasmussen 
fra Destinationen fast.
Således er strategien et 
ud tryk for at bruge vores 
styrkepositioner på bl.a. ople-
velsesområdet som grundlag 
for at stimulere til yderligere 
samarbejde, til at ”modne” 
flere produkter til at sælge til 
turisterne og skabe sammen-
hænge på tværs af Djursland 
og på tværs af de mange 
oplevelser

Norddjurs Kommune har 
indgået en aftale med Djurs 
Wind Power om tiltrækning 
af arbejdspladser. I en to-årig 
periode skal netværket, bl.a. 
gennem opsøgende virksom-
hed og messedeltagelse, 
skabe kontakt til potentielle 

virksomheder, der vil lokali-
sere sig i Grenaa.
Kommunen betaler 420.000 
kr. i perioden og målet er, at 
få etableret 60 arbejdspladser 
i nyetablerede virksomheder 
og 40 afledte hos allerede 
eksisterende virksomheder.

Nye selskaber
Norddjurs
34200963 SERVICE 2012 ApS ............................................................................02.01.2012
34204403 ALLELEV TRANSPORT ApS .............................................................05.01.2012
34214352 BAADSGAARD & CO. ApS ...............................................................23.01.2012
34215863 IMALL A/S ..........................................................................................24.01.2012
  
Syddjurs
34087067  ACTUEL APS ....................................................................................  21.12.2011
34088861  3 DAYS OF DESIGN APS .................................................................  22.12.2011
34202168  FISCHER THORUP BYG APS .......................................................... 03.01.2012
34204497  DJURS BRÆNDESALG APS .......................................................... 05.01.2012
34208077  MOBILIZE ME APS ..........................................................................  11.01.2012
34211345  MYGINDGAARD BYG / MONTAGE APS .......................................  17.01.2012
34212597  SAFE FLOOR APS ............................................................................ 19.01.2012
34213763  IVÆRKSÆTTERI & VELVÆRE APS ................................................ 20.01.2012
34213852  KAPOK FABRIK APS........................................................................ 20.01.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31300908 CKS IMPORT APS .............................................................................. 21.12.2011
27029485 MAUI APS ...........................................................................................02.01.2012
26322545 BYENS FRISØR GRENAA APS ......................................................... 11.01.2012
32060722 SHOE SHOP APS ............................................................................... 11.01.2012
27547362 APSILIK AF 26/5 2011 APS ...............................................................13.01.2012
32161936 INVISO DANMARK APS ................................................................... 17.01.2012
24245039 K. SØNDERGAARD‘S EFTF. APS ..................................................... 17.01.2012
29204446 ÅRHUS LASTVOGNSUDLEJNING APS ......................................... 17.01.2012
31184355 TN SERVICE, STENVAD APS ...........................................................20.01.2012
20400900 ØSTDJURS DYRLÆGER APS ..........................................................20.01.2012
32774881 AGRODEN DK APS ............................................................................23.01.2012
31325307 MS65 APS ...........................................................................................24.01.2012
32787401 BØRNENES VERDEN APS ................................................................26.01.2012

Syddjurs
21481084  DENTAMIN A/S ................................................................................  21.12.2011
25185102  EPCO BYGNINGSENTREPRISE A/S ..............................................  21.12.2011
15234547  EPCO DANMARK APS ....................................................................  27.12.2011
26856264  MHA 266744 APS ............................................................................. 02.01.2012
31586178  SELSKABET AF 1-7-08 APS ........................................................... 02.01.2012
27491898  LAILA JENSEN APS ........................................................................ 09.01.2012
31188601  KLOAKMESTEREN EBELTOFT APS ..............................................  11.01.2012
29773173  SØSKRÆNTENS TØMRER- OG BYGGEFIRMA APS ................... 12.01.2012
27493130  MP191203 APS ................................................................................. 13.01.2012
28883641  S.A.N. TRADING APS ..................................................................... 18.01.2012
31762464  TBS-TEAM APS ............................................................................... 18.01.2012
31769272  WVJB SHIPPING APS ..................................................................... 18.01.2012
29632235  SAFETEK A/S ................................................................................... 19.01.2012
31478626  MOBILSMEDEN APS ....................................................................... 20.01.2012
15706740  TANDLÆGESELSKABET HORNSLET TANDLÆGEKLINIK APS  20.01.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Generalforsamling i Syddjurs 
Erhvervsforening og årsmøde i 
Syddjurs Udviklingspark
01. marts 2012
Kl. 16.30-21.00. Vi inviterer med-
lemmer af Udviklingsparken, Erhvervs-
foreningen og politikere til en festlig 
dag, hvor generalforsamlingen og 
årsmødet krydres med mad og musik, 
der tilberedes og serveres live. Efter 
møderne spiller H.P. Lange, Troels 
Jensen og Hugo Rasmussen, mens 
Lars Hageman fra Flyvefisken laver 
sydstats cajun-BBQ-food.
Sted: Hornbjergvej 17, Hornslet.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk.

Salgs oraklet
29. februar 2012
Kl. 18.00-21.30. Fyraftensarr. med 
Tony Evald Clausen. Et omvendt 
foredrag, hvor forum er åben og 
du kan stille spørsmål om salg, 
kommunikation, forhandling og 
menneskelig (salgs-)adfærd.
Sted/arr.: CV2, Grenaa.
Tilmelding: sh@cv2.dk / 87 58 04 15.

Henrik Møller-Jensen – der 
ejer Apro sammen med 
Lauge Fredhave – fortsætter 
som bestyrelsesformand.

Landbrugsformidling
Caroline Louise Jensen er 
tiltrådt som direktør for Dansk 
Landbrugsformidling A/S i 
Følle. Hun afløser tidligere 
borgmester, planteavlskon-
sulent og direktør Jens Peter 
Jellesen på posten. Caroline 
Louise er leder af Juridisk 
Afdeling i Djursland Landbo-
forening.

Lodvig til Brøgger
Arkitekt Jørgen Brøgger – 
byrådsmedlem i Syddjurs og 
tidligere borgmester i Ebeltoft 
– er af Ebeltoft Håndværker- 
og Borgerforening blevet til-
delt Lodvig. Hæderen tildeles 
en borger, der har gjort noget 
helt specielt for Ebeltoft.

Ny turismestrategi

Udlicitering af job-tiltrækning

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

mailto:info@erhvervdjursland.dk


Alle data er indhentet i perioden 
20.12.2011 - 26.01.2012. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

BP Electric A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2011 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,6)
Resultat før skat 0,1 -(1,5)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte - (35)

GSM Maskinfabrik A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2011 
Bruttofortjeneste 9,9 (8,0)
Resultat før skat 1,6 (0,9)
Egenkapital 2,7 (2,2)
Antal ansatte 21 (20)

HN Autocenter A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  30.09.2011 
Bruttofortjeneste 5,4 (4,9)
Resultat før skat 1,1 (1,0)
Egenkapital 4,5 (3,8)
Antal ansatte 17 (17)

Hotel Ebeltoft Strand A/S
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  30.09.2011 
Bruttofortjeneste 10,4 (10,5)
Resultat før skat -2,5 -(2,7)
Egenkapital 2,9 (4,8)
Antal ansatte 30 (31)

Jydeland Maskinfabrik A/S
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  30.09.2011 
Bruttofortjeneste 6,5 (3,1)
Resultat før skat 3,6 (2,1)
Egenkapital 7,5 (7,8)
Antal ansatte 15 (6)

Knud Robæk‘s Eftf.Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab
Østergade 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2011 
Bruttofortjeneste 10,7 (10,2)
Resultat før skat 1,4 (0,9)
Egenkapital 1,1 (1,6)
Antal ansatte 15 (35)

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)
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Novopan Træindustri A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård

Ejere: Pensionskassen For 
Syge hjælpere m.fl., Fih 
Erhvervsbank A/S, Ld Equity 
1 K/S

Regnskabsafslutning   
01.10.2011

Bruttofortjeneste 140,2 (122,0)
Resultat før skat 0,2 (-12,6)

Egenkapital 169,2 (168,8)

Antal ansatte 204 (206)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Frederiksen Grenaa A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa

Ejer: Paustian A/S

Regnskabsafslutning   
30.09.2011

Bruttofortjeneste 9,4 (7,4)
Resultat før skat 0,4 (-0,9)

Egenkapital 2,1 (1,4)

Antal ansatte 23 (19)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Den eksklusive møbelbutiks-
kæde Paustian overtog for 
få år siden Frederiksen A/S, 
der har specialiseret sig i at 
producere møbler og inventar 
med fokus på design og hånd-
værksmæssig kvalitet.

Derfor er virksomheden 
i dag stærkt afhængig af, 
hvordan afsætningen af 
Paustians produkter går. Det 
gik godt i sidste regnskabsår 
og da virkomheden samtidig 
er begyndt at nyde godt af ra-
tionaliseringsgevinsterne ved i 
2010 at samle de 23 medar-
bejdere og alle aktiviteter på 
én adresse i Grenaa, lykkedes 
det at komme ud med et lille 
plus på bundlinien efter flere 
år med underskud.

Bruttofortjenesten er 

Efter to år med underskud 
har Pindstrup-virksomheden 
igen sorte tal på bundlinjen. 
2010/11-omsætningen blev 
den højeste i tre år.

De 202 medarbejdere sik-
rede fremgang på både top- 
og bundlinje hos Novopan 
Træindustri, der fremstiller 
spånplader til både møbel- 
og køkkenindustrien samt 
byggeriet. 

Nettoomsætningen er 
øget med mere end 60 mio. 
til knap 440 mio. kr. mens 
resultatet er vendt fra et mi-
nus på -7,8 mio. kr. til et plus 
på 6,1 mio. kr. På bundlinjen 
er resultatet et overskud på 

samtidig øget med godt 27%, 
mens egenkapitalen nu har 
sneget sig over 2 mio. kr.

Administrationschef Erik 
Lund pointerer, at Frederiksen 
A/S stadig er en udpræget 
håndværksvirksomhed, der er 
rigtig godt gearet til at udvikle 
og producere små serier af 
eksklusive designermøbler. 
„Vi har og får ikke de store 
maskingader, hvor møblerne 
bare kommer ud fra enden. Vi 
er 100% ordreproducerende, 
så derfor er der heller ingen 
møbler på lager her. Paustian 
er i sagens natur vores hoved-
kunde, men vi producerer 
f.eks. også de reoler, der skal 
fremstå i træ og ikke skal 
males til Montana. Dem har 
vi haft forbindelse i mange år, 

0,19 mio. kr. – en fremgang på 
næsten 13 mio. kr. i forhold til 
2009/10. 

„Efterspørgslen på møbler, 
køkkenelementer og andre 
væsentlige anvendelsesom-
råder for virksomhedens pri-
mære produkter stabiliserede 
sig på samme niveau som i 
slutningen af det foregående 
år. Forbruget af spånplader i 
Danmark har været uændret 
i hele perioden. Det samme 
gør sig gældende i de om-
kringliggende lande, og det 
har bidraget til en stabilisering 
af markedssituationen, mens 
produktionen af spånplader 
har været mindre end året før 

Konjukturer smitter af på Frederiksen A/S

Novopan igen i plus

også inden Paustian kom ind i 
billedet“.

Erik Lund konstaterer, at 
konjukturerne har dykket lidt 
igen efter regnskabsårets 
afslutning, men ledelsen 
forventer stadig at realisere et 
tilfredsstillende resultat i det 
kommende år.

på grund af vanskelige vilkår 
i vinterperioden“, skriver 
direktør Henning Jensen i sin 
ledelsesberetning. 

Selvom han betegner de 
overordnede rammevilkår 
og afsætningsmuligheder 
som usikre, forventer han at 
kunne fastholde efterspørg-
sel og afsætning på samme 
niveau som i 2010/11, mens 
resultatet forventes at blive 
væsentligt forbedret i forhold 
til det foregående år. 

Han budgetterer samtidig 
med et investerings niveau 
over de 20,6 mio. kr. i 
2010/11. 
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Ideerenes dag 
Den 24. januar afviklede LAG 
Djursland, Havets Hus og de to 
kommuner på Djursland et innova-
tionsmøde på Kattegatcentret om, 
hvordan havet omkring Djursland 
kan bruges i erhvervsøjemed. 

Den innovative eftermiddag blev 
erhvervslivets svar på speeddating, 
hvor de enkelte deltagere gik fra én 

stand til en anden og på tid hørte 
om forskellige succeshistorier og 
konkrete ideer med havet som 
omdrejningspunkt. Iværksættere 
og virksomheder kunne få sparring 
til at viderudvikle egne ideer om 
havets rolle i forhold til virksomhe-
den og lade sig inspirere. Grundene 
til at deltage var mange. Alt lige fra 
rendyrket nysgerrighed, ønsker om 

sparring til hvordan havet tænkes 
mere konkret ind i et projekt, takling 
af økonomi og ideers bæreevne. 

Den industrielle sammenhæng
En af deltagerne var Kim Brüld Ole-
sen, direktør i Davai A/S. Han havde 
inden mødet store forventniger 
til informationer på et højt niveau 
omkring tang og alger og hvor langt 

Erhvervsudvikling

Danskernes kødvaner er ansvarlige for ca. en 

tredjedel af den samlede danske CO2 udledning. 

Mere grønt på gaflen kan være med til at nedbringe 

det tal. Og her ser miljøbiolog Peter Magnussen, 

Århus, et stort potentiale i algedyrkning. Specielt 

algen som fødevare for mennesker.

Et hav af muligheder 
for fødderne af 

Djurslands erhvervsliv
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man er ift. det industrielle erhvervs-
liv. Kim Brüld Olesen mener, at 
der ligger store ressourcer i alger 
og tang. Efter mødet sagde han: 
“jeg oplevede ikke, at folk med en 
industriel baggrund blev tilgodeset 
på dagen. Vi arbejder med konkrete 
ting. Mødet lagde meget op til 
idéudveksling og det er vi måske 
ikke så gearet til i den her sammen-
hæng”.

Der er hjælp at hente for 
erhvervslivet
At arrangementet på Kattegatcen-
tret også får noget kritik med på 
vejen, kommer ikke bag på Lene 
Bachmann, erhvervskonsulent ved 
Norddjurs Kommune: “at nogle 
virksomheder oplevede, at de fik 
mindre ud af arrangementet eller 
ikke fik indfriet forventninger til 
sparring på eksempelvis finansie-
ringsområdet, havde vi lidt forudset. 
Men udgangspunktet var at få så 
mange idéer i spil som muligt. Vi 
er godt klar over, at det her møde 
ikke kan stå alene. Vores opgave er 
nu at gå ud og hjælpe folk videre 
med deres idéer. Vi kan hjælpe folk 

med spørgsmål vedr. finansiering 
og sparring generelt”. Derudover 
fortalte Lene Bachmann, at man i 
Norddjurs Kommune har ansat en 
erhvervskonsulent, hvis opgave 
alene er at hjælpe virksomheder 
videre med deres idéer om havet. 
Lene Bachmann slutter: “hvor sme-
den idag servicerer landmanden, der 
høster korn, servicerer han om 5-10 
år måske folk der høster alger”.

Alger – det grønne guld?
Og der er fremtid i algedyrkning, 
spørgsmålet er hvilken. I efteråret 
afholdte Algecenter Danmark konfe-
rence i Grenaa, hvor fremtidsudsig-
terne for dyrkningen af makroalger 
blev diskuteret. Nogle af konklusio-
nerne var: at produktion i stor skala 
kræver udvikling fra både biologer 
og ingeniører og at erhverslivet skal 
involveres i opsamling af nærings-
salte i forhold til miljøforbedringer. 
Det bliver interessant at se hvor 
udviklingen bevæger sig hen og 
hvilken rolle Djurslands erhvervsliv 
kommer til at spille i den udvikling.

Erhvervsudvikling

Direktør Kim Brüld Olesen, Davai A/S.

Erhvervskonsulent Lene Bachmann, Norddjurs Kommune.

http://www.u-sinding.dk
http://www.kovsted.dk


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:

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R  A / S

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Tag • Gulve • Sokler • Haller

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

 

VÆR MED I 
MILJØFORUMS UDVIKLINGSGRUPPER
- og få udbytte af erfaringsudveksling og ny viden

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

Gruppen "Energi og vedligehold" holder næste 
møde mandag den 5. marts kl. 14.30 på  Grenaa 
Forbrændingsanlæg, Kalorievej 9, 8500 Grenaa

På mødet kan du også komme med forslag til indhold 
på nye møder i gruppen.

Tilmelding direkte til Arne Andersen på e-mail: 
aa@grenaa-forbraending.dk eller dir. telefon
87 58 10 72, senest torsdag den 1. marts 2012.

Få mere at vide om Miljøforum på
www.mfnorddjurs.dk

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.mfnorddjurs.dk

