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Djurslands detailhandel: 
halvdelen lukker

Primanet står til søs

Lokale virksomheder er med 
i Lighthouse projektet

“Logistikken skal da  
være i orden”

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk
http://www.koleteknik.dk
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www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 
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

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.

Tag • Gulve • Sokler • Haller

Skal du præsentere et produkt, holde et møde eller forkæle dine 
medarbejdere, så sørger vi for en god oplevelse fra start til slut.

Booking på telefon 30 58 12 34 alle hverdage mellem kl. 11-16.

Super
tilbudspris:

485,- kr
inkl. moms

pr. person

www.auningkartpark.dk

Instruktion i Pit-cafeen

30 min kørsel på banen

Præmieoverrækkelse til 1., 2. og 3. pladsen, 

samt 1 flaske champagne til vinderen

Buffet eller grill Selv

2 stk. øl/vand/vin billetter

Kaffe/the under løbet

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.davai.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.auningkartpark.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
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Djurslands detailhandel:  4 
halvdelen lukker
Halvdelen af butikkerne på Djursland vil være lukket om 8 år. 
Det er en kendsgerning med den nuværende udvikling. Den har 
ikke meget med finanskrisen at gøre. Forbrugerne ændrer hold-
ninger og indkøbsvaner. Dagligvarehandelen vil som discount-
butikker klare sig. Men specialbutikkerne vil få det svært. De 
mister omsætning til Aarhus og Randers. Og med det ene ben 
indenfor står nethandelen og banker på.

Primanet står til søs 6
Primanet er den største udbyder af internet på Norddjursland. 
Omkring 3.500 husstande og virksomheder er medlemmer af 
foreningen, der baserer netopkoblinger på trådløse forbindelser. 
Og netop trådløs netforbindelse - og den viden, der ligger bag 
- har skaffet Primanet ordrer på etablering af hotspots på to 
færgeforbindelser i Østjylland.

Lokale virksomheder er med i  9 
Lighthouse projektet
Tre virksomheder på Djursland er med i et af de mere spe-
ktakulære byggerier på Aarhus Havn. Det handler om netværk, 
kendskab til kapaciteter og kompetencer. Måske mere end pris. 
Selv om prisen naturligvis også er i spil.

„Logistikken skal da være i orden“ 10
Her er ikke plads til at smøle tiden væk. Han har handlet med 
kvæg siden han var 13 år – og arbejdet med motorsav fra han 
var 14. Han har taget en række tunge uddannelser sideløbende 
med en aktiv erhvervskarriere, når det var relevant. Og så har 
han lige nået at få fem børn. Det er godt gået. 

Regnskab og jura i samme hus 12
Djursland Landboforening er i dag mere end landbrug. Det er en 
moderne servicevirksomhed, der tilbyder at varetage erhvervs-
virksomhedernes behov for regnskab, it og juridisk rådgivning. 
Og så er Djursland Landboforening ikke i lommen på hverken 
banker, kreditforeninger eller forsikringsselskaber. Foreningen er 
ejet af kunderne. Det betyder fornuftige og konkurrencedygtige 
priser hele vejen igennem.

Ajour – kalender – navne – 14 
selskaber – regnskaber

Styrket erhvervstalerør

Med omkring 80 deltagere på årets general

forsamling må mandatet fra erhvervslivet på 

Djursland konstateres at være til stede til Djurs

lands Erhvervsråd.

Efter nogle år til at finde sig selv efter nedlæggel

sen af den fælles erhvervsservice på Djursland, 

hvor det faktisk var på tale at nedlægge det fæl

les erhvervsråd, vil vi ønske bestyrelsen tillykke. 

Konvertering fra en slags kommunal stabsfunk

tion med tilhørende forening til udklækning 

som ren forening, der alene går efter at udvikle 

og vedligeholde et erhvervspolitisk og praktisk 

samarbejde mellem virksomheder på Djursland, 

er lykkedes.

Med 227 medlemmer geografisk bredt fordelt på 

hele Djursland er foreningen solidt funderet og 

nu parat til at gå fremad. 

Formanden blæste på generalforsamlingen til 

offensiv med flere medlemsarrangementer og 

mere synlighed, ligesom han efterlyste inputs 

fra medlemmerne til, hvad indholdet i foreningen 

skal være fremadrettet.

Vi opfordrer bestyrelsen til også at bruge flere 

kræfter på at være virksomhedernes talerør i 

dialogen med de to kommuner.

Redaktionen

Forside: Direktør Ole Svit, Viden Djurs

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


Få i Danmark ved lige så  meget 
om detailhandel som Bruno 
Christensen. I mere end 45 år har 
han som konsulent, som stifter af 
Retail Institute Scandinavia og det 
internationale netværk The Ebeltoft 
Group, været med til at sætte fokus 
på detailhandelen og dens udvikling. 
Derfor har Erhverv Djursland sat 
ham stævne i hans hjem i Risskov. 

„På Djursland dominerer de 
selvstændige detaillister,“ forklarer 
han. „Men de kan ikke længere 
hjælpe sig selv. De er en uddøende 
race, desværre. Bankerne vil ikke 
give dem finansiel støtte, så de kan 
udvide og udvikle. Det er for risiko
betonet, mener de. Kapitalkæderne 
har derfor helt anderledes gunstige 
vilkår. Den nye lukkelov vil samtidig 
betyde en skærpet konkurrence fra 

de store butikscentre og lavprisva
rehuse. I praksis vil det betyde øget 
fokus på prisen for derved at gøre 
det attraktivt at køre 5060 kilome
ter. Centrene i Aarhus og Randers 
vil rykke ikke mindst weekendhan
delen fra Djursland.“

„Generelt er discount den største 
trussel mod detailhandelen. De har 
et lille sortiment, og kan blandt an
det derfor levere varer til billigere 
priser,“ siger han. „Men også 
internettet vil få en større og 
større betydning. Dels som en 
ny salgskanal og dels som et 
sted, hvor man søger informa
tion om produkter. På nettet 
kan man også se, hvor man 
kan gøre den bedste handel.“

„Jeg er af den opfattelse, at 
vi i løbet af de kommende år 

vil se helt nye søgekanaler på net
tet, hvor et geografisk område som 
Djursland vil kunne gå ind med alle 
sine attraktioner inden for erhverv, 
turisme og detail. Herfra skal man 
kunne gå ind og bestille varer, som 
så kan afhentes senere på dagen.“

Djurslands detailhandel: 
halvdelen lukker
Halvdelen af butikkerne på Djursland vil være lukket om 8 år. Det er en 

kendsgerning med den nuværende udvikling. Den har ikke meget med 

finanskrisen at gøre. Forbrugerne ændrer holdninger og indkøbsvaner. 

Dagligvarehandelen vil som discountbutikker klare sig. Men specialbutikkerne vil 

få det svært. De mister omsætning til Aarhus og Randers. Og med det ene ben 

indenfor står nethandelen og banker på.
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Bruno Christensen



Valget mellem afvikling  
og udvikling
„Hvis de fleste mennesker ønsker 
udvikling, så forudsætter det, at vi 
alle glemmer de gode gamle dage 
og er indstillet på, at handel og 
service ændrer karakter i forhold til 
for blot få år siden. Djursland har 
alle forudsætninger for at markeds
føre sig som et unikt oplevelses
område. Her er vand, smuk natur, 
forlystelser, flotte golfbaner og 
meget, meget mere. Det bør kunne 
tiltrække flere tilflyttere og turister. 
Færgeforbindelserne er stort set 
væk nu. Broen har skabt et nyt cen
ter i trekantsområdet. Herning har 
fået deres motorvej og Boxen – og 
Giro d’Italia. Det fik Horsens også. 
Og netop Horsens har forstået at 
skabe kæmpe arrangementer og 
et helt nyt image. Det tiltrækker 
mange nye børnefamilier. Alt dette 
kræver nytænkning på Djursland. 
Det kræver samarbejde på tværs af 
kommune grænsen, som ikke burde 
have været der. Det kræver, at borg
mestrene tager hinanden i hånden 
og komme i den gule førertrøje. De 
har jo de samme udfordringer. Jo 
mere dynamik der udgår fra Djurs
land, jo flere mennesker vil bosætte 
sig her. Dermed er man i gang 
med en positiv udvikling til gavn og 
glæde for alle.“

Butikkerne i den her forbindelse 
er jo også et kommunikationsmedie. 
De afspejler ganske præcist, hvor
dan det går i et område. 

Hvordan overlever Djursland?
„Det er discountbutikkerne og 
nethandelen, der med fuld styrke 

erobrer kunderne.“ fortsætter Bruno 
Christensen. „Hvis supermarkedet 
ikke går over til discount, så lukker 
de også. Forbrugerne får fremover 
lavere priser, men til gengæld færre 
butikker.“

Forbrugerne opdeler sine indkøb i 
to kategorier: Need to have og nice 
to have. Den første kategori er alle 
daglige forbrugsvarer, som vil blive 
købt, hvor det er lettest og billigst. 
Nice to have er nye produkter, ny 
mode, anderledes produkter, specia
liteter og lignende. De vil blive købt i 
den nærmeste storby, et større ind
købscenter eller på nettet. „Og hvis 
detaillisterne undlader at integrere 
internettet i deres fysiske butik, er 
jeg bange for, at de er blandt de 
tusinder af butikker, der må lukke,“ 
advarer han.

„Hvad har du som detailhandler 
at tilbyde, som skal få mig til at 
besøge din butik,“ spørger han. „De 
detailhandlere, der ikke kan give 
et præcist svar på det spørgsmål, 
vil være blandt de 10.000 butikker, 
der på landsplan lukker frem mod 
år 2020. Grundlæggende handler 
det om at skabe en positiv ånd. Det 
handler om at man som lokalom
råde står sammen. At der er nogle 
„fyrtårne“. De er jo også interes
serede i at detailhandelen går godt 
på Djursland. Først og fremmest 
kan man sige, at det handler om, at 
den enkelte detailhandler beslut
ter sig for at gå i en anden retning, 
den discountbutikkerne følger hvad 
angår vareudvalg, personlig betje
ning, butiksinteriør, belysning og 
varepræsentation. Tilvælg alle de 
områder discountbutikkerne 

har fravalgt – og skilt med det. 
Praktisér opsøgende indkøb og find 
leverandører med produkter, som 
discountbutikkerne ikke har. Etablér 
partnerskabsaftaler med udvalgte 
mærkevareleverandører. Sørg for 
et fagligt kompetent personale, 
der kan lide at sælge. Gennemfør 
løbende demonstrationer i butikken. 
Giv kunderne mulighed for at gå 
online i butikken, og derved få ad
gang til 100.000 varer til afhentning 
i butikken. Lav en hjemmeside med 
nethandelsmuligheder. Og så skal 
butikken også være lokaltilpasset 
med hensyn til vareudbuddet. Selv 
om der er mange turister på Djurs
land om sommeren, så er der stadig 
forskelle på øst og vest, når der er 
tale om smag, stil og farver. Endelig 
skal ledelsen være synlig. Den skal 
være udadvendt og aktiv i den fæl
les markedsføring i gaden, på torvet 
eller i byen.“ 

„Man kan ikke forhindre at halv
delen af butikkerne vil lukke i løbet 
af få år,“ slutter Bruno Christensen, 
„men det er i høj grad et spørgsmål 
om hvilke butikker, der vil lukke. 
Heldigvis er det sådan, at menne
skelig gåpåmod og viljestyrke er i 
stand til at ændre en hvilken som 
helst prognose. Derfor vil vi også 
se, at butikker, der burde lukke, vil 
få nyt liv og fremgang med en ny 
ledelse, der har mod og vilje til at gå 
mod strømmen.“
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Primanet er den største udbyder af internet på Norddjursland. 
Omkring 3.500 husstande og virksomheder er medlemmer 
af foreningen, der baserer netopkoblinger på trådløse 
forbindelser. Og netop trådløs netforbindelse - og den viden, 
der ligger bag - har skaffet Primanet ordrer på etablering af 
hotspots på to færgeforbindelser i Østjylland.

MolsLinien og Kattegatruten 
hedder de. Allerede sidste år fik 
Primanet opgaven at udstyre Mols
Liniens tre færger med hotspotan
læg. Senest er MolsLiniens nye 
superfærge, der har en kapacitet på 
417 biler og 1200 passager, blevet 
forsynet med udstyr, der giver 
alle passagerer gratis netadgang i 
sejltiden.

Kattegatruten, der nu sejler fra 
Aarhus til Kalundborg, ejes af den 
tyske rederikoncern FRS Group med 
hovedsæde i Flensborg, fik for nylig 
også etableret udstyr med ekspert
bistand fra Primanet.

Skibsinspektør Flemming Skov, 
Kattegatruten, siger i den forbin
delse: „Det var egentlig én af vore 
ansatte, der ved siden af arbejder 
frivilligt for Primanet, der gjorde os 
opmærksom på muligheden. Så vi 
lagde ud med nogle mindre opgaver 
i form af forskellige netværksfor

bindelser. Og nu altså et hotspot 
på færgen. Det har medført, at vi 
lige har hyret dem til at også at 
skifte netværket i billetkontoret til 
et større system. Det er seriøse 
mennesker, som sætter itsikkerhed 
højt. De gør det godt. Og når folk 
gør et godt stykke arbejde for os, 
vil vi naturligvis gerne bruge dem 
igen.“

Dermed har Primanet på ganske 
kort tid vist sig som en virksom
hed, der kan mere end at etablere 
lokalt net på Norddjursland. „Men 
Norddjurs og vel også hele Djurs
land er vort rugbrød. Det er her, vi 
er forankret. Det har vi tænkt os at 
blive ved med, men vi vil alligevel 
også gå nye veje,“ siger formanden 
for bestyrelsen i Primanet, Kim 
Carstensen. „Netop etablering af 
hotspots til søs ligger lige til højre
benet for os. Her er vi eksperter. 
Det er der egentlig ikke ret mange 

andre, der er. Trådløst net har ikke 
interesseret de store udbydere.“

Antiterrorlovgivningen kræver, at 
man som passager logger sig ind 
med nogle informationer om sig 
selv. „Det kan nok virke irriterende 
for folk. Men med vores system 
skal det kun ske én gang. Derefter 
husker systemet, hvem der har 
hvilken computer. En klar fordel. Via 
loginsiden er det samtidig muligt at 
sende reklamespots ud til passage
rerne om bord,“ siger han.

Fra græsrod til professionel
Foreningen Primanet blev skabt 
på roden af Djursnet, der var en 
sammenslutning af entusiastiske og 
idealistiske mennesker helt tilbage 
til 90’erne og nogle år frem. „De 
havde mange visioner om trådløst 
net, men savnede måske den mål
rettethed, der skal til, for at drive en 
moderne og effektiv virksomhed. 
Som årene gik, kom efterhånden 
flere ind i foreningen med et stær
kere kommercielt talent – uden at 
det gik ud over hverken fagligheden 
eller entusiasmen,“ fortæller Kim. 

I dag drives nettet af en lille flok 
frivillige, mange med en teknisk 
baggrund eller med årelange 
erfaringer som tekniske nørder. 

Primanet står til søs
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Bestyrelsesformand Kim Carstensen og it-supporter Lars Kruse, Primanet
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Øget dialog med erhvervslivet
SYDDJURS  Epinion A/S har foretaget en ana
lyse af erhvervsklimaet i Syddjurs. Analysen er 
foretaget med 156 udvalgte virksomheder spredt 
på forskellige brancher og geografisk fordelt. 
Nogle af hovedpunkterne er, at der er tilfredshed 
med kommunens erhvervsservice via Syddjurs 
Erhvervsforening. Men der er fortsat utilfredshed 
med sagsbehandlingstiden og dialogen i forbin
delse med hånd tering af bygge og miljøsager. 
Der ønskes bedre infrastruktur i kommunen. 
Og så er der tilfredshed med håndteringen af 
sygedagpenge og jobcenteret generelt. Der er 
nu lagt op til seks indsatsområder: En analyse af 
erhvervsklimaet med henblik på at finde konkrete 
forbedringspotentialer. Flere dialogmøder med 
erhvervslivet. Mere fokus på erhvervsdirektøren, 
der er den centrale ambassadør for kommunen. 
Kun én indgang til kommunen. Endelig skal der 
kommunikeres bedre, når det drejer sig om 
byggesager og miljøområdet, så både afslag og 
godkendelser kan forstås bedre. 

Museum Østjylland i Top 10
ØSTJYLLAND  Museum Østjylland er en fusion 
mellem de lokal historiske museer i Grenaa, 
Ebeltoft og Randers. Danmarks Statistik har netop 
offentliggjort besøgstallene for de danske museer 
i 2011. Der er lavet flere udstillinger og nye akti
viteter. Museum Østjylland udsender nu et fælles 
program to gange om året. Desuden har museet 
udvidet sin skoletjeneste. 

Handel Syddjurs nu med gavekort
SYDDJURS  Ebeltoft Handelsstandsforening har 
længe haft eget gavekort, men det skippes nu 
til fordel for det nye gavekort i Handel Syddjurs. 
„Ingen i Ebeltoft har noget dårligt at sige om det 
nye gavekort. Kun positivt. Det skal nok blive godt 
med Handel Syddjurs,“ siger Hanne Sloth, der er 
formand for handelsstandsforeningen i Ebeltoft. 
Formålet med kortet er at holde omsætningen in
den for Syddjurs’ grænser. Overskud skal gå til at 
markedsføre området. Men der er også andre for
dele. „Det har allerede nu været et kæmpe plus at 
lære hinanden at kende,“ siger Hanne Sloth. 

Udligningskroner til Nord og Syd
DJURSLAND  De to kommuner kan se frem til at 
få sammenlagt 40 mio. kr. som en konsekvens af 
forliget om udligningsreformen. Det vil dog ikke 
betyde tilførsel af mælk og honning for pengene 
falder på et tørt sted og vil indgå i den alminde
lige drift. Det vil alt andet lige gøre det lettere at 
lægge budget for det kommende år. I runde tal får 
Syddjurs tilført 21 mio. kr., mens tallet for Nord
djurs er 19 mio. kr.
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De sørger for, at nettet hele tiden 
kører optimalt, beretter Kim, der til 
daglig arbejder på en virksomhed på 
Djursland som ingeniør. „I dag har 
vi fem ansatte. Tre itsupportere, en 
webdesigner og en forretningsfø
rer. Men vi gik forsigtigt til værks. 
Vi ansatte en enkelt, og når det gik 
godt, så én til og så videre. I dag har 
vi ingen gæld. Alle har fået deres 
penge fra Djurs.nettiden. Nu skaber 
vi overskud.“

„Vi opgraderer nettet konstant,“ 
fortæller han videre. „Sidste år 
havde vi en omsætning på 4,6 mio. 
I øjeblikket investerer vi omkring én 
million kroner om året i nyt udstyr.“

Fordelen ved trådløst net
„Fidusen ved det trådløse net er, 
at vi med langt færre midler kan 
nå længere ud end med kabler. 
Vore kernebrugere bor ofte ude på 
landet, hvor der er langt mellem na
boerne. De store selskaber har lavet 
payback beregninger, der viser, at 
det ikke kan betale sig. Glemmer de 
at regne på det, kan de gå konkurs. 
Senest har Elro/Skyline lige tabt 1½ 
mia. kroner.

Erhvervsvirksomheder  
som kunder
„Foreningsformen er efter vor me
ning den bedst mulige ejerform af 
en virksomhed, som vores,“ mener 
Kim. „Tænk på de store andelsfore
tagender, som var med til at bygge 
landet op.“

Primanet markedsfører ikke sig 
selv sådan i gængs forstand. Dog 
har reklamebureauet Mercatus i 
Grenaa strammet op på brandet. „Vi 
har fået rettet profilen, så vi også 
udadtil fremstår som en profes
sionel virksomhed. Men generelt 
foregår vort salg ved at tilfredse 
mennesker fortæller det videre. Så
dan er det også gået med erhvervs
virksomhederne. Nogle gange har vi 
været omkring højt beliggende virk
somheder, som for eksempel HSM 
i Grenaa, for at få lov til at sætte en 
antenne op. Det er så endt med, 
at de er blevet kunder hos os. Vi er 
i dag en stabil leverandør med et 
ordentligt supportnet. Vi kan levere 
bit til konkurrenceduelige priser helt 
op til 50 Mbit, hvis det skal være.“

Lige nu er Primanet ved at instal
lere trådløst net på campingplad
serne på Djursland. Det bliver gratis 
installeret, mod at interesserede 
campister betaler for at få adgang. 
Det er en ordning, alle parter er 
glade for.

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

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

http://www.rjakobsen.dk
http://www.kvistjensen.dk
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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

 

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

A
12025

En sparringspartner 
i øjenhøjde

Har du til tider svært ved at få overblik og træffe de rigtige 
beslutninger i din virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre det 
komplekse enkelt, fokusere på det væsentligste og træffe de 
beslutninger, der skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 86 32 18 11

kpmg.dk

MOBIL 4213 0303
www.gerstroem-aps.dk

Vestergade 77   8550 Ryomgård

Tlf. 8639 4668  Fax 8639 6655

Jord- & Kloakarbejde . Belægningsarbejde

Aut. kloakmester

http://www.danskmetal.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.gerstroem-aps.dk
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Djurslands Bank bygger om
AUNING  I de næste fem måneder vil Djurslands 
Bank i Vestergade i Auning være pakket ind i 
plastik. Det giver tørvejr til håndværkerne. Og der 
vil være tale om en gennemgribende ombygning. 
Stort set fra top til bund. Afdelingsdirektør Peter 
Møller fortæller, at byggeprojektet efter planen 
skal stå færdigt i starten af november. Djurslands 
Bank har tidligere besluttet, at erhvervsrådgivnin
gen skal foregå fra Aarhus, Grenaa og Auning.

Fribilletter til nye borgere
SYDDJURS  Tilflyttere til Syddjurs Kommune 
vil fremover modtage en velkomstpakke med 
fribilletter og faktaark om kommunens forskellige 
servicetilbud. Ordningen er blevet etableret i et 
samarbejde mellem kommune og de lokale attrak
tioner, som donerer billetterne. De nye velkomst
pakker vil blive udsendt fra borgerservice, som har 
oversigten over de nye borgere. Til efteråret vil 
der blive lagt en bosætningsstrategi frem til poli
tisk drøftelse. Som opfølgning på den vil der blive 
arbejdet med konkrete markedsføringsaktiviteter, 
ligesom der vil blive arbejdet på kvalitetsforbed
ring af velkomstpakken og tilflyttersektionen på 
kommunens hjemmeside. 

Viden Djurs hjælper fyringsramte
DJURSLAND  Da Datagraf i Auning gik konkurs, 
stod medarbejderne pludselig uden job. Omtrent 
halvdelen af dem valgte at deltage i et frivilligt 
forløb, som Viden Djurs’ kursuscenter, CV2, fik 
stablet på benene, og som nu har hjulpet dem vi
dere. CV2 har i et samarbejde med HKØstjylland, 
VUCDjursland, Tradium og Kompetencecenter 
Compass søgt og fået midler fra Væksthus Midt
jyllands pulje til særlige indsatsområder.

Befolkningstallet falder
NORDDJURS  Det er barske tal, som Norddjurs 
Kommune er oppe imod. Befolkningstallet falder, 
mange sætter deres huse til salg og huspriserne 
daler. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, 
at der i perioden 20072012 er flyttet 512 perso
ner flere fra kommunen, end der er flyttet til. Det 
lader også til, at flere indbyggere i kommunen har 
planer om at flytte. I hvert fald er antallet af huse 
til salg i de seneste tre år, mere end fordoblet fra 
220 til 460 boliger, viser boligsiden.dk. Priserne er 
i samme periode faldet fra 8.000 kr. til knap 7.000 
kr. pr. kvadratmeter. Derudover ser det også ud 
til at være svært at lokke købere til. Liggetiden er 
steget fra godt 100 til næsten 400 dage. 

Lukkeloven er udfordringen
DJURSLAND  Liberaliseringen af lukkeloven er 
nu en realitet. Den bortfalder den 1. oktober i 
år. Og den risikerer at ramme de små butikker i 
lokalsamfundene i de mindre byer. Her er der en 
frygt for, at handelen vil overgå til butikskæder 
og supermarkeder, der har større økonomiske 
muskler til at udnytte de frie åbningstider. En reel 
udfordring for handelslivet i alle egne af Syddjurs, 
påpeger Finn Korsholm, Mørke Handelsstands
forening.

Tre virksomheder på Djursland er med i et af de mere 
spektakulære byggerier på Aarhus Havn. Det handler om 
netværk, kendskab til kapaciteter og kompetencer. Måske mere 
end pris. Selv om prisen naturligvis også er i spil. 

Men først lige lidt om selve projektet: 
Lighthouse kommer til at bestå af fem 
bygninger, L, I, G, H og T, som er „The 
Tower“ på 140 m. Danmarks højeste 
bygning med 42 etager. Nu er I’et 
netop blevet færdiggjort. Den bygning 
består af 90 lejligheder op til 9 etager 
og 4 byhuse. Pr. 1. juni er alt solgt 
bortset fra ni lejligheder og tre byhuse. 
Nogle beboere er allerede flyttet ind. 

Lejlighederne disponeres som 
2, 3, 4 og 6værelses lejligheder. 
Størrelser mellem 52 og 205 kvm. 
Arkitektfirmaet er 3XN, og hoved
entreprisen har MT Højgaard. 

Bag hovedentreprisen er der en 
række underleverandører og endnu 
flere underleverandører under disse. 
Og det er her de tre virksomheder fra 
Djursland kommer ind. 

Fiberbetonen kommer fra  
Øster Alling
Bag de markante og elegante fiber
betonelementer på facaderne står 
betonelementfabrikken Magnus Holm 
i Øster Alling. En virksomhed ude 
på landet med omkring 20 ansatte. 
Magnus Holm fortæller, at han i flere 
omgange har arbejdet sammen med 
stålvirksomheden Richard Thomsen 
A/S i Brabrand, der er underleverandør 
til MT Højgaard, og som har stået 
for stålkonstruktionerne inde bag 
elementerne. Så de to virksomheder 
kender hinanden fra andre opgaver. 
„Her er der tale om helt præcis 2.401 
elementer i 304 varianter. Elemen
terne støbes i hvid cement og hvidt 
marmorsand fra Norge og er derfor 
gennemfarvede. Glasfiberen kommer 

fra Japan. Og resten er en hemmelig
hed,“ siger Magnus. 

Kran og transport
Også her er kendskabet til – og sam
arbejdet med – Richard Thomsen A/S 
en vigtig grund til at forstå, hvorfor det 
er entreprenørvirksomheden Søren 
Gerstrøm i Ryomgaard, der har stået 
for afhentningen af elementerne og 
derefter hejst dem i vejret – og sørget 
for, at de har kunnet monteres. Søren 
nævner, at han har tre mobile kraner 
i forskellig størrelse. „Vi har benyttet 
den største, specialbyggede kran, 
vi har til rådighed,“ fortæller Søren. 
„Den største kran, man må køre med. 
Den har en kapacitet på 115 ton og er 
med 6 støtteben. Løftehøjden er 32 
meter.“

Søren Gerstrøm fortæller videre, 
at opsætningen har stået på i et halvt 
års tid. Han har arbejdet løbende for 
Richard Thomsen gennem omkring 
fire år, som beskæftiger kranen ca. 60 
procent. 

Montering af køkkener
Bag leveringen af alle elementerne i 
køkken, bad og garderober til lejlig
hederne står Miloform i Skødstrup. 
Tømrer Heine Sørensen i Ryomgaard 
fortæller, at han da bestemt mener, at 
han har fået opgaven med at montere 
det hele, fordi han har løst flere andre 
opgaver for Miloform. „Selvfølgelig 
spiller prisen da ind. Men jeg mener 
også, at en viden om, at vi kan vort 
kram og overholder vore aftaler ga
ranteret også spiller ind,“ siger Heine 
Sørensen.

Lokale virksomheder 
er med i Lighthouse 

projektet

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

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

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning
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http://www.u-sinding.dk
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„Logistikken skal da være i orden“

Direktør Ole Svit, Viden Djurs
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„Jo, jeg kunne håndtere de fleste landbrugsmaskiner 
fra før jeg kunne gå,“ siger Ole Svit grinende. Veloplagt 
sidder han på sit temmelig beskedne og lidt snævre 
kontor og fortæller om sit liv, der begyndte i Ørum.

Som kvik dreng kom han naturligvis i realen. I øvrigt på 
det sidste hold på Ørum Skole. „Jeg havde fra drenge
tiden arbejdet inden for landbrug og skovbrug. Jeg havde 
handlet med kvæg og hegnspæle og pyntegrønt. Og det 
havde altid ligget i mit hoved, at jeg skulle den vej.“

Efter sin studentereksamen i 1979 fra Grenaa 
Gymnasium kom han på Næsgaard Agerbrugsskole på 
Falster. „Det var her storbønderne, proprietærerne og 
godsejerne sendte deres håbefulde sønner hen. Og så 
mig, skovarbejdersønnen fra Ørum Djurs.“

En egentlig landbrugsuddannelse fik han dog aldrig. 
Hjemme igen tog han atter fat i motorsaven, og savede 
sig igennem de næste par år som skovarbejder. Men 
han tog også en merkonomeksamen i regnskabsvæsen 
fra Grenaa Handelsskole. 

Kulturchok
Efter sin merkonomeksamen fik han job hos Dansk 
Supermarked. Han flyttede til Aarhus og måtte fra dag 
et lære at gå med jakke og slips. Det var et kulturchok. 
De næste par år kom han til at arbejde med revision i 
koncernen. „Det var en utrolig strømlinet organisation. 
Der var ikke plads til slendrian. Det handlede om bund
linjen og ikke ret meget andet. Jeg skulle blandt andet 
tilse, at folk fulgte forretningsgangene. Og jeg skulle 
fyre folk. På den hårde måde. Det var ikke sjovt at 
skulle ud og fyre en varehuschef. Det var slet ikke mig. 
Jeg har altid haft mere lyst til at være konsulterende og 
hjælpsom frem for at være kontrollerende.“

„Men det var bestemt lærerige år. Ofte var jeg også 
tæt på Herman Salling. Der var ærefrygt om hans per
son. Ham havde alle dyb respekt for,“ fortæller Ole. 

Efter et par år hos Dansk Supermarked, kom han til 
Superfos Grovvare. Han begyndte som salgskonsulent, 
blev distriktschef og endte som logistikchef. Han havde 
i begyndelsen af 80’erne mødte Marianne, og sam
men havde de i 1986 købt en gård i Hammel, hvorfra 
han igen begyndte at sælge fedekvæg, pyntegrønt og 
juletræer. Så nåede han også i 1994 at blive HD i orga
nisation. „Mine studier har altid gået ud på at supplere 
min arbejdsmæssige situation. Så det var helt naturligt 
for mig, at tage denne uddannelse. For den kunne jeg 
bruge til noget.“

Perioden hos Superfos blev også hektisk hen mod 
slutningen ved, at ShellFarm fusionerede med Super
fos og et halvt år senere fusionerede med DLG. Det 
var ved den lejlighed, at der blev fyret 500 mand fra 
den ene dag til den anden. Ole forblev dog som logi
stikchef i virksomheden, indtil han fik job hos Fiskars.

Tilbage til Djursland 
Samtidig med at han havde fået job hos Fiskars i 
Silkeborg, hvor han arbejdede med produktionslogistik, 
valgte familien at flytte til Glesborg, hvor de havde købt 
en skovejendom. Det var i 1995. Året efter fik han et 
job som uddannelseskonsulent på Grenaa Tekniske 
Skole. „Ærlig talt, så opfattede jeg det som et slags 
fritidsjob, så jeg kunne bruge tiden på at få styr på min 
egen forretningsplan. Det var min intension at blive 
selvstændig. Jeg havde bestemt ingen planer om at 

blive i det job. Men, der gik ikke ret lang tid før, jeg 
var dybt engageret i skolens arbejde. Sådan er jeg nok 
skruet sammen. Jeg involverer mig altid. Jeg blev altså 
hængende.“

Ole Svit blev senere kursus og markedschef for 
Djurslands Erhvervsskole, senere viceforstander 
samme sted, så vicedirektør for Viden Djurs fra 2008 
og senest fra 1. april i år direktør for Viden Djurs. Og 
nåede i 2002 at tage en MBA med fokus på foran
dringsledelse.

„Jeg vil mene, at via mine job i det private erhvervs
liv, og vel også mine private gøremål med skov og 
landbrugsdrift, har jeg en forretningsmæssig tilgang 
og holdning til jobbet som direktør for en uddannelses
institution. Det er jo en virksomhed med 200 ansatte, 
1700 studerende og en omsætning på 150 mio. kroner. 
Den skal naturligvis drives rationelt som en god og 
fornuftig forretning.“

Hjemme på gården
Det er blevet til fem børn i alderen 10 til 19 år. „Der 
er ingen tvivl om, at Marianne har taget det største 
slæb, selv om hun også har nok at se til,“ indrømmer 
Ole. „Der er heller ingen tvivl om, at sådan noget som 
vores familie og vore andre sysler og hverv i øvrigt ikke 
kan køre uden en stram logistik. Fem børn, der alle 
går til mindst to forskellige former for sport eller idræt, 
kræver en hel del koordinering. Vi er dog begge meget 
involveret omkring vores børn. De fylder naturligvis 
meget i det daglige.“ 

Men der er meget andet, der skal ses til. Skovejen
dommen med 32 tønder blandet skov skal jo også pas
ses. „Og hvad laver du så i din fritid?“ spørger journa
listen. „Så er jeg formand for kompetencerådet under 
DUR, og så sidder jeg i bestyrelsen i Young Entreprise. 
Men jeg får da dyrket en del motion. Jeg spiller old 
boys fodbold, jeg spiller tennis om sommeren og 
badminton om vinteren. Jeg løber regelmæssigt. Og så 
spinner jeg et par gange om ugen. Jo, min form er ok,“ 
siger en tilbagelænet Ole Svit.

Her er ikke plads til at smøle tiden væk. Han har handlet med kvæg siden 
han var 13 år – og arbejdet med motorsav fra han var 14. Han har taget en 
række tunge uddannelser sideløbende med en aktiv erhvervskarriere, når det 
var relevant. Og så har han lige nået at få fem børn. Det er godt gået. 
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Du kan outsource opgaverne til vo-
res faglærte medarbejdere efter dit 
behov, så du kun betaler efter time-
forbrug. Kontakt os og få et konkur-
rencedygtigt tilbud på en fleksibel og 
personlig løsning på dine opgaver. 
Arbejdet udføres efter dit ønske hos 
dig eller på vores kontor.

Hjælp til regnskab og administration?

Klintevej 14 • 8500 Grenaa • Telefon: 31 14 89 80
E-mail: cn@talkompagniet.com • www.talkompagniet.com

http://www.talkompagniet.com
http://www.talkompagniet.dk
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pointerer afdelingsleder, cand. jur. Caroline Louise Jen
sen og afdelingsleder for regnskab, Henrik Larsen. „Vi 
er skabt til at rådgive små og mellemstore erhvervsvirk
somheder, med alt hvad det indebærer,“ fortsætter de.

I takt med at antallet af landbrug de senere mange 
år har været støt faldende til fordel for større enheder, 
har Djursland Landboforening løbende tilpasset sig de 
nye tider. „Grundlæggende er der ikke den store forskel 
rent regnskabsmæssigt på at beskæftige sig med et 
landbrug eller en håndværksvirksomhed. Eller en detail
handel, for den sags skyld,“ forklarer Henrik. „Vi kan 
være med hele vejen igennem fra den daglige drifts
økonomi til de mere langsigtede strategiplaner. Lang og 
kortsigtede målsætninger – og hvordan vi når dem.“

„Ejendomshandel kan også være et emne,“ siger 
Caroline Louise. „Lejekontrakter, både som lejer og hvis 
man lejer ud, kan være rigtig godt at få kigget igennem 
af en professionel.“

Djursland Landboforening har en virksomhedssekretær
ordning for dem, der foretrækker, at der kommer en 
kompetent person ud i virksomheden og ajourfører 
bogholderiet og ordner momsen med faste intervaller. 
Det er en god måde at slippe af med det, der ofte ikke 
interesserer så meget. Det frigør så tid til noget, man 
hellere vil. 

„Vi mener, at det er en rigtig god idé, at man kun 
behøver at henvende sig et sted,“ siger de. „Vi har 
indbyrdes styr på vore kompetencer og arbejder tæt 
sammen på tværs af afdelingerne.“
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Djursland Landboforening er i dag mere end landbrug. Det 
er en moderne servicevirksomhed, der tilbyder at varetage 
erhvervsvirksomhedernes behov for regnskab, it og juridisk 
rådgivning. Og så er Djursland Landboforening ikke i lommen 
på hverken banker, kreditforeninger eller forsikringsselskaber. 
Foreningen er ejet af kunderne. Det betyder fornuftige og 
konkurrencedygtige priser hele vejen igennem.
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Ekspertise med menneskelig indsigt
Noget af det, som Caroline Louise og Henrik gerne vil 
nævne er det store spænd i rådgivningen. „Vi er med 
helt fra opstart af virksomhed til formueforvaltning efter 
afhændelse. Her tænker vi både på det juridiske og det 
skattemæssige aspekt. Vi gennemfører mange ejen
domshandler. Dels med landbrug, men også med alle 
andre erhvervsejendomme samt parcel og sommer
huse. Endelig er vi specialister i skatterådgivning, ska
desopgørelse, generationsskifte og dødsboer,“ fortæller 
de.

Det kan også hænde, at sygdom kommer til. Hvordan 
får man så de sociale ydelser til at spille sammen med 
eventuelle andre indtægter. Og så er selv virksomheds
ejere ikke udødelige. Hvad sker der, hvis ejeren dør? 

Hvordan er familien stillet? Hvordan sikrer man værdi
erne bedst muligt?“ Ikke mindst i den slags situationer 
kan det være godt at vide, at Djursland Landboforening 
altid har haft forståelse for, at der er situationer i livet, 
der betyder, at man skal udvise særlig takt og forstå
else.

Djursland Landboforenings regnskabsafdeling udar
bejder omkring 1000 regnskaber om året. Regnskabs
afdelingen tæller omkring 30 personer. I den juridiske 
afdeling er der 3 ansatte. Via et fast samarbejde med et 
advokatfirma i Aarhus klares også inkasso og retssager.

Afdelingslederne Caroline Louise Jensen og Henrik Larsen, Djursland Landboforening
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Nye selskaber
Syddjurs
34485461  VARION ApS ......................................................................................  01.05.2012
34487073  CJ COOLING CONSULT ApS .............................................................  03.05.2012
34490139  NATURBASEN ApS ............................................................................  09.05.2012
34578273  GOTUBE ApS .....................................................................................  19.05.2012
34582130  SIMON P BØJSTRUP ApS .................................................................  25.05.2012
34584311  ESKEBO ApS .....................................................................................  30.05.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31178894  OFELIA APS .......................................................................................  08.05.2012
32669190  GRINDU APS .....................................................................................  09.05.2012
29008884  JAST GRENAA APS ...........................................................................  09.05.2012
32095666  GRØNDAHLS ISOLERINGSTEKNIK APS ...........................................  10.05.2012
30542037  KURSALL DART APS .........................................................................  10.05.2012
32161936  INVISO DANMARK APS ....................................................................  11.05.2012
30245083  MIRO APS ..........................................................................................  11.05.2012
30348281  ØSTJYSK TRÆTRANSPORT APS ......................................................  11.05.2012
26089425  „HANS PETER SØNDERGAARD APS“ .............................................  22.05.2012
28867441  MHA 268186 APS ..............................................................................  22.05.2012
29192103  AGROPARTNEREN A/S ......................................................................  31.05.2012

Syddjurs
26976499  HEINRICH LAUSDAHL APS ...............................................................  30.04.2012
33243626  NADAVILLE APS ................................................................................  30.04.2012
32282830  A/S PERIDOT .....................................................................................  03.05.2012
29827346  AU2SYN APS .....................................................................................  10.05.2012
30709713  ESTATE BYG APS ...............................................................................  11.05.2012
20665238  REKBÜL APS .....................................................................................  14.05.2012
29808147  PRODUKTIONSSELSKABET 02052012 A/S ......................................  16.05.2012
21015431  ALFA REKLAME & GAVEARTIKLER APS ...........................................  23.05.2012
30987462  HANDELSSELSKABET AF 14. NOVEMBER 2008 APS .....................  23.05.2012
81696519  B.O. VONSILD TRÆINDUSTRI A/S....................................................  31.05.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Stigende ordretilgang i det 
østjyske har fået Pro Industri 
& Skadeservice A/S til at åbne 
center i Grenaa. „Nærheden 
betyder alt,“ siger organisa
tionschef, Thorbjørn Jensen 
(TH). Afdelingen kommer 
foreløbigt til at bestå af fire 
mand med Kent Rydahl (TV) i 
spidsen som skadechef, men 
det forventes, at der om tre år 

er 15 mand. „Vi har allerede 
godt fat i en række store kun
der i området og føler, vi har 
fået en god platform at starte 
fra,“ siger Thorbjørn Jensen.
Foruden de fire medarbejdere 
i Grenaa, har Pro Industri 
& Skadeservice også ansat 
Svend Drejer som ansvarlig 
for salg i hele region Midt
jylland. 

Kvickly Grenaa 
Varehuschef John Sørensen 
er blevet ny varehuschef i 
Horsens. Der søges efter 
hans afløser der kan stå i 
spidsen for de ca. 85 medar
bejdere i Grenaa. 

Djurs Wind Power 
Åge Staghøj er tiltrådt som ny 
direktør for netværket Djurs 
Wind Power, hvor han afløser 
Morten Basse. Åge har en 
MBA og har tidligere været 

konsulent, både som selv
stændig og hos bl.a. Genera
tor Consulting, Ankerhus, VIA 
og Dansk Byggeri.

Norddjurs Kommune 
Anders Brinch Larsen er 
fratrådt som servicedirektør. 
Baggrunden er ifølge kommunal
direktør Jesper Kaas Schmidt, 
at kommunen ønsker en ny 
struktur, som samler den 
nuværende teknik og miljø
forvaltning med kultur og 
udviklingsafdelingen.

Kvadrat fik årets erhvervspris 
af Djurslands Erhvervsråd. 
Formandens begrundelse 
for prisen er virksomhedens 
evne til at sætte Ebeltoft 
på verdenskortet. Det er en 

arbejdsplads, der nyder stor 
anerkendelse og kan tiltrække 
medarbejdere langvejs fra. 
Nøgleordene er kvalitet, kva
litet og medarbejderpleje på 
højeste niveau.

Formanden for Djurdlands 
Erhvervsråd, Harald Grønlund, 
konstaterede i sin beretning 
på generalforsamlingen den 
31. maj på Gl. Estrup, at 
der er stort mandefald ved 
DURmøderne og spurgte sig 
selv og salen, om tiden var 
løbet fra den slags fora, der 
overvejende er befolket med 
embedsmænd og politikere. 
Han får måske snart mulighed 
for at efterprøve det, for Lars 
Møller, formand for Norddjurs 
Kultur og Udviklingsudvalg, 
fortalte, at der bliver foreslået 
plads til både Djurdlands 
Erhvervsråd og Syddjurs 
Erhvervsforening i rådet på 
DUR‘s næste møde.

Stop med at drive 
privat virksomhed
„Det er ikke en kommunal 
opgave at drive privat virk
somhed og konkurrere med 
private som f.eks. Djurs Mad. 
Indstil den slags foretagsom
hed!“, tordnede Harald Grøn
lund, der i øvrigt opfordrede til 
en tættere dialog mellem de 

to kommuner på Djursland for 
sammen at forbedre den kom
munale erhvervsservice, ikke 
mindst på baggrund af sidste 
målepind fra Dansk Industri.

Underskudsbudget
Efter et par år med pæne 
overskud, vedtog general
forsamlingen et budget, der 
tillader et underskud på cirka 
100.000 kr. Pengene skal 
blandt andet investeres i mere 
reklame og dyrere foredrags
holdere for de 227 medlem
mer, der kommer bredt fra alle 
egne af Djursland, hvoraf cirka 
80 repræsentanter deltog i 
årets generalforsamling.

Bestyrelsen
Ole Sørensen, Rejsecenter 
Djursland blev valgt som nyt 
medlem af rådets bestyrelse. 
Han er også deltidslandmand 
og bor i Mårup. Ole afløser 
Carsten Jakobsen, tidligere 
leder af Fuglsøcentret. Der var 
genvalg til Harald Grønlund og 
Poul Erik Clausen til bestyrel
sen.

Skadeservicefirma til Djursland

Erhvervspris til Kvadrat

Har DUR 
overhovedet 
værdi?

Foto: Lone Bolther Rubin

Foto: Lone Bolther Rubin
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Alle data er indhentet i perioden 
27.04.2012 - 30.05.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Advokatfirmaet Zacher & Andersen A/S
Havnevej 11, 1., 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 7,2 (6,1)
Resultat før skat 1,7 (0,1)
Egenkapital 1,3 (0,4)
Antal ansatte  ()

A/S Sostrup Gods
Marshøjvej 40, Gjerrild, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 12,9 (13,0)
Antal ansatte  ()

Avis-Tryk A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 18,0 (23,0)
Resultat før skat 17,9 (10,4)
Egenkapital 13,7 (13,4)
Antal ansatte 48 (46)

Aquadjurs A/S
Århusvej 22C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 41,7 (54,7)
Resultat før skat 25,6 (23,1)
Egenkapital 1.174 (423,9)
Antal ansatte 28 (29)

B6 A/S
Tranåsvej 33, 9300 Sæby
[Tøjstrupvej 39, 8961 Allingåbro]
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 13,6 (15,2)
Resultat før skat 1,2 (3,2)
Egenkapital 15,3 (14,6)
Antal ansatte 33 (36)

B Cool Consult A/S
Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 8,4 (6,6)
Resultat før skat 2,5 (1,4)
Egenkapital 6,4 (5,1)
Antal ansatte 9 (8)

Bike Toyz ApS
Bakketoften 18, 8541 Skødstrup
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 7,7 (9,2)
Resultat før skat 0,4 (1,1)
Egenkapital 1,7 (20)
Antal ansatte 10 (13)

Dansk Landbrugs IT A/S
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,2)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 1,3 (1,1)
Antal ansatte 4 (3)

Dansk Vilomix A/S
Sjellebrovej 10, Lime, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 85,8 (76,0)
Resultat før skat 57,4 (46,7)
Egenkapital 88,5 (71,5)
Antal ansatte 67 (60)

EL:CON Grenå A/S
Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N
[Kattegatvej 3, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 22,8 (22,9)
Resultat før skat 3 (3,5)
Egenkapital 7,1 (8,6)
Antal ansatte 47 (55)

Ema‘s A/S
Ellekrogen 4D, Vejlby, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 4,1 (3,4)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 0 (7)

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 15,3 (13,0)
Resultat før skat 2,9 (1,0)
Egenkapital 14,0 (12,8)
Antal ansatte 31 (28)

Food Diagnostics ApS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,5)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,3)
Antal ansatte  (8)

Formula A/S
Måløv Værkstedsby 1, 2760 Måløv
[C.M. Rasmussens Vej 15, Allingåbro]
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 56,3 (60,5)
Resultat før skat 7,9 (7,8)
Egenkapital 23,1 (29,0)
Antal ansatte 142 (143)

Grenaa Havn A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 5,8 (19,0)
Egenkapital 121,8 (116,0)
Antal ansatte 22 (22)

Leverandøren A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 6,9 (11,1)
Resultat før skat 0,3 (2,7)
Egenkapital 2,6 (3,3)
Antal ansatte  (35)

Milliken Denmark ApS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  30.11.2011 
Bruttofortjeneste 16,8 (15,9)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 21,7 (21,3)
Antal ansatte 30 (34)

Mols-Linien A/S
Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 110,6 (207,1)
Resultat før skat 118,8 (80,9)
Egenkapital 171,1 (285,0)
Antal ansatte 351 (394)

Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS
Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 5,4 (5,6)
Resultat før skat 0,2 (0,6)
Egenkapital 6,2 (6,4)
Antal ansatte 7 (11)

Nørgaard Teknik A/S
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 27,3 (29,5)
Resultat før skat  3,1 (1,3)
Egenkapital 1,0 (2,0)
Antal ansatte  (75)

Ree Park - Ebeltoft Safari ApS
Generatorvej 8D, 2730 Herlev
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 9,2 (6,9)
Resultat før skat 3,0 (4,7)
Egenkapital 2,7 (5,0)
Antal ansatte 38 (36)

Rubek Emballage A/S
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,2)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 1,3 (1,1)
Antal ansatte 10 (11)

Stena Line Denmark A/S
Færgehavnsvej 10, 9900 Frederikshavn
[Færgevej, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 76,9 (64,2)
Resultat før skat 3,7 (8,9)
Egenkapital 206,2 (83,9)
Antal ansatte 158 (156)

Tage Thomsen A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 17,8 (17,5)
Resultat før skat 2,9 (3,3)
Egenkapital 12,2 (12,5)
Antal ansatte 36 (35)

Ørsted Telte A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 20,1 (17,6)
Resultat før skat 0,9 (0,9)
Egenkapital 5,1 (4,6)
Antal ansatte  (35)

Aarhus Lufthavn A/S
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 51,1 (46,1)
Resultat før skat 3,6 (2,1)
Egenkapital 73,6 (70,0)
Antal ansatte 112 (106)

Ålsrode Smede- og 
Maskinfabrik A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa

Ejer: Lb Emmedsbo Holding 
ApS og Bbb Holding ApS

Regnskabsafslutning: 
31.12.2011

Bruttofortjeneste 8,4 (5,7)

Resultat før skat 4,2 (1,8)

Egenkapital 18,2 (15,1)

Antal ansatte 75 (35)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Resultatet af den primære 
drift hos Aalsrode Smede og 
Maskinfabrik A/S voksede i 
2011 fra 2,5 mio. kr. til 5 mio. 
kr. Det får med god grund 
smilene frem hos virksom
hedens to ejerledere, Leif 
Basse og sønnen Brian Basse, 
der er godt tilfredse med 
virksomhedens udvikling. De 
betegner begge generations
skiftet som godt gennemført 
og ser lyst på virksomhedens 
fremtidsmuligheder.
Resultatet før skat landede 
på 4,2 mio kr. mod 1,8 mio kr. 
i 2010 og egenkapitalen er i 
regnskabsåret vokset fra 15,1 
mio. kr. til solide 18,2 mio. 
kr., så virksomheden er godt 
rustet til fremtidig ekspansion.
„Vi er ved at installere svejse
robot nummer to og er sam
tidig ved at gøre klar til endnu 
en ny hal, der skal rumme 
vores kraftigt voksende spån
tagende afdeling“, forklarer 

Brian Basse, der også er åben 
overfor andre udviklings
muligheder i virksomheden. 
„Vi har fået en god fod inden
for på det norske marked og 
har faktisk allerede et fint 
ordreflow på det. Jeg tror på, 
at væksten fortsætter i Norge 
og vi arbejder målrettet på 
at øge vores eksportandel“, 
slutter han.

Aalsrode Smeden dobler op

mailto:info@erhvervdjursland.dk


RUSTFRIT STÅL  ·  REPARATION  ·  MONTAGE

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

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

• Smede- og maskinarbejde.

• Jern- og rørkonstruktioner.onstruktioner..

• Pladearbejde og maskin-
  bygning efter opgave.

• Industrimontage
  og reparationer.

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

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

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

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

 

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

Professionelt værksted

Svend Pilgaards professionelle værksted 
beskæftiger sig bl.a. med:

l  Alt i reparationer af personbiler, varebiler, 

  lastbiler og busser 

l  Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj

l  Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere

l  Fejludlæsning

l  Bremseprøve også på lastbiler

l  Salg og udskiftning af dæk

l  Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler

l  Reparation og servicering af aircondition

l  Reparation og udskiftning af ruder.

Vi servicerer og reparerer 
alle bilmærker og yder 
3 års garanti på reservedele

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig et uforpligtende tilbud!

PASSER TIL ENHVER SUPERHELT
NY

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

 

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfi rma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejds-
partner. 

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

http://www.aalsrode.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kovsted.dk

