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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.

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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En frokosttallerken på Kattegatcentrets Café 
Fordækket – caféen med en af Danmarks 
smukkeste udsigter.

Til vores kunder med en 
firmaaftale har vi lavet 
et frokosttilbud.
 
99 kr. inkl. 
en p-billet, adgang 
med partoutkort.

Bestilling på telefon 8758 0502 eller 
e-mail: kokken@kattegatcentret.dk

Tilbuddet gælder på hverdage (ikke i skoleferier). 
Bestilling 2 dage i forvejen, min. 2 kuverter. 
Prisen gælder til det antal partoutkort firmaet har. 
Pris for kuverter herudover er 159 kr.

Hør nærmere om en 
firmaaftale på telefon 
8758 0500

www.kattegatcentret.dk

FROKOST med havudsigtAUTOREKLAME
Bøhl Skilte & Solfilm pakker professionelt din bil ind. Giv 
din bil et farveskift i en periode på op til 10 år og bevar 
den kostbare originallak. Supplér evt. med dekoration.

 
Vi fremstiller alle former for selvklæbende foliedekorationer 

i gennemfarvet PVC, med op til 10 års holdbarhed.

SOLFILM 
Bøhl Skilte og Solfilm monterer professionelt solfilm i biler.

 
Vi har mange års erfaring på området, og kan derfor 

tilbyde montering af solfilm til konkurrencedygtige priser. 
Vi monterer både hjemme og „ude af huset“.

Ring eller mail til os for for yderligere information!

Stadionvej 4 · 8570 Trustrup · Tlf. 87 59 21 27 
hb@bohlskilte.dk · www.bohlskilte.dk 

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

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 

http://www.nyborg-s.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.kattegatcentret.dk
http://www.bohlskilte.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.rjakobsen.dk
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Forside: Direktør Tommy Bøgehøj, Skomø A/SRethink
Stor ros til kommunerne på Djursland for at være 

gået aktivt ind i kulturby 2017-projektet allerede i 

ansøgningsfasen.

Vi vil opfordre til, at temaet Rethink tages alvor-

ligt: Hvordan får befolkningen størst udbytte ud 

af de kulturaktiviteter, der sættes i søen, for de 

midler, der investeres?

„2017 skal være en motor, der kan fremme 

igangværende og nye initiativer, styrke netværk 

og danne nye alliancer på tværs af institutioner, 

sektorer og geografisk placering“, hedder det 

i beskrivelsen om det regionale samarbejde i 

kulturbyprojektet.

Med andre ord er det ikke nok at planlægge og 

gennemføre kulturtiltag as usual. Politikerne må 

for alvor overveje, hvordan vi får synergier på 

tværs af de eksisterende institutioner og projek-

ter, f.eks. ved at fusionere kulturhuse, biblioteker, 

borgerservice og biografer i samme enhed.

Med Djurslandske øjne kan det også betyde, at 

politikerne sætter kursen for udvikling af aktivi-

teter og institutioner fælles for de to kommuner. 

Hvordan får vi for eksempel fælles fokus på at 

være kulturproducerende snarere end at være 

kulturimporterende. Gennem fælleskommunal 

kulturskole, gennem fælles foreninger for ud-

øvende kunstnere på hele Djursland og …?

Rethink er derfor en fabelagtig mulighed for at 

få mere kultur for pengene og for at Djursland 

samlet kan slå sig fast som et kreativt paradis, 

der formår at producere kultur.

Redaktionen

Butikkerne lukker – hvad gør vi nu? 4
I juni måned i Erhverv Djursland fremlagde detailhandels
eksperten Bruno Christensen sit bud på butikkernes fremtid på 
Djursland og i resten af landet. Derefter fulgte i august nogle 
lokale kommentarer fra detailhandelen. Disse kommentarer har 
vi bedt Bruno Christensen om at forholde sig til. Endelig får 
Poul Erik Pedersen, afdelingsleder i Viden Djurs, de sidste ord.

De nye regler mod sort arbejde 7
Nye regler med virkning fra 1. juli i år og igen fra årsskiftet 
skal mindske mulighederne for at kunne arbejde sort. For den 
erhvervsdrivende betyder det blandt andet, at han skal betale 
elektronisk for ydelser over 10.000 kr. SKAT har fået adgang til 
privat grund, og der er legitimationspligt. Om et par måneder 
skal de erhvervsdrivende have navn på bilerne og skilt ved 
byggepladsen. Erhverv Djursland har talt med statsautoriseret 
revisor Aage Madsen fra Revisionsgruppen i Ebeltoft om sagen.

Værkstedet kommer til motorcyklen 8
Mobil Bikeservice tilbyder at køre ud til kunderne og servicere 
motorcyklen på stedet. Derved sparer kunderne masser af tid 
og ikke mindst besværet med transporten. Markedsføringen? 
Den klares ved hjælp af de sociale medier og mundtilmund 
metoden.

Solen skinnede i Ebeltoft 10
Han har altid haft succes i erhvervslivet. Han ejer og driver i 
dag en god og sund forretning. Han nåede at gennemføre et 
maraton inden han blev 50. Nu forsøger han sig med golf, men 
her er succesen mindre. De senere år er han som konservativ 
begyndt at blande sig lokalpolitisk. Om han bliver ved med det, 
får vi at vide til nytår.

Ajour – kalender – navne – 12 
selskaber – regnskaber

Intet er for småt  14 
til at blive gjort godt
I mere end 40 år har Ørsted Murerforretning været en markant 
håndværkervirksomhed på Djursland. Altid kendt som en seriøs 
og dygtig partner inden for alle typer byggerier. Fra spjæld
arbejder til store og omfattende byggerier i hovedentrepriser. 
Nu er en ny generation trådt til, og den viderefører de samme 
holdninger til håndværket og til aftaler, som virksomheden altid 
har stået for.

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
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Bruno Christensen:
At dømme ud fra de kommentarer, 
der er fremkommet som følge af 
mine udtalelser i Erhverv Djursland, 
vil jeg tillade mig at konkludere en 
bred enighed om de overordnede 
problemer.

Hvad kan man så gøre ved det?
Indledningsvis må vi erkende, at i de 
„goe gamle dage“ kunne vi tale om 
kundeloyalitet, hvilket ikke længere 
er tilfældet. Hver eneste dag er det 
en kamp om at vinde forbrugernes 
næste butiksbesøg. Detaillisterne 
skal med andre ord være det 
„bedste og mest attraktive valg“ 
hver gang. Og det er en vanskelig 
opgave.

Ingen tvivl om, at byens detail-
lister mere end nogensinde skal stå 
sammen. Det betyder, at de skal 
blive enige om at bruge flere kroner 
på at markedsføre deres butikker, 
samtidig med at de skal være åbne 
overfor de muligheder, som inter-
nettet tilbyder.

Eksempelvis ser vi i dag, at detail-
handelen giver kunderne direkte ad-
gang til at gå på nettet i butikkerne 

for der at afsøge mulighederne hos 
butikkens leverandører. Om de har 
varer på lager, som butikken ikke har 
i sit sortiment. Man kan med andre 
ord bringe hele verdens vareudvalg 
ind som et „online tilbud“ til sine 
kunder.

Jeg er også enig med Hother 
Hennings, Handel Syddjurs, i hans 
betragtninger omkring befolknings-

udviklingen. Det leder straks tanken 
hen på politikerne i Syd- og Nord-
djurs Kommuner. Jo mere attraktivt 
området er for nye beboere – jo 
bedre grundlag får handelen. Det 
vil sige, at detailhandelen og poli-
tikerne har samme interesser. De 
bør derfor tale meget mere sam-
men end tilfældet er i dag. Jeg vil 
gå så langt som til at udtrykke, at 

 

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

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

Butikkerne lukker – hvad gør vi nu?
I juni måned i Erhverv Djursland fremlagde detailhandelseksperten Bruno 

Christensen sit bud på butikkernes fremtid på Djursland og i resten af landet. 

Derefter fulgte i august nogle lokale kommentarer fra detailhandelen. Disse 

kommentarer har vi bedt Bruno Christensen om at forholde sig til. Endelig 

får Poul Erik Pedersen, afdelingsleder i Viden Djurs, de sidste ord.
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Bruno Christensen

http://www.permoeller.dk
http://www.kovsted.dk
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RealMæglerne lukker i 
Ryomgaard
SYDDJURS  RealMæglerne Djursland opgiver 
ikke Syddjurs, siger ejendomsmægler Else Marie 
Meilvang. “Men som i så mange andre brancher, 
er vi nødt til at kigge på udgifterne, og derfor 
lukker vi kontoret i Ryomgaard… Tendensen er 
jo, at et kontor bliver mindre og mindre brugt af 
kunderne. Vi møder dem ude i marken eller på 
nettet.”
RealMæglerne Djursland vil fortsat bevare de nu-
værende udstillinger i Ryomgaard, men fremover 
vil personalet være samlet på kontorerne i Ørsted 
og Auning. Firmaet har også et kontor i Fjellerup. 
I Ryomgaard har Nybolig Midtdjurs fortsat et 
kontor. Det kom til sidste år, da ledelsen valgte at 
flytte fra Kolind til Ryomgaard.

Højt sygefravær  
blandt pædagoger
DJURSLAND  Sygefraværet blandt pædagoger  
i Norddjurs Kommune er det næsthøjeste i 
landet. Gennemsnittet er 18,9 %. På landsplan 
er gennemsnittet 14 dage pr. ansat. Folke skole-
lærere har til sammenligning 10 dage. 
Syddjurs har det tredje laveste sygefravær med 
et tal på 13,1 %. I Randers og Favrskov er tallene 
13,3 og 14,2 %.

Sparekassen Djursland  
godt gennem krisen
DJURSLAND  Ifølge sparekassens afgående 
direktør, Ole Jensen, så er der masser af opti-
misme og tro på fremtiden, i det pengeinstitut 
han var chef for i 18 år. Han fortæller, at der kun 
var tre låneengagementer, der gav anledning til 
kritik fra bankernes tilsynsmyndigheder. “Den 
største enkeltbranche i vort område er landbruget, 
men hos os omfatter den trods alt kun 10 %. Vi er 
ikke så sårbare som andre pengeinstitutter med 
et langt større engagement i landbruget. 58 % 
af vores udlån er til private, og det er altså ikke 
uvæsentligt, når vi snakker sårbarhed,” siger Ole 
Jensen. 

Skidt vejr er godt museumsvejr
DJURSLAND  Sommerens mange våde og kølige 
dage har været godt for museerne i Syddjurs. 
Især er der fremgang på Fregatten Jylland, hvor 
et nyt digitalt søslag er blevet et hit. Men også 
Museum Østjyllands attraktioner, der på Djurs-
land består af Det Gamle Rådhus, Siamesisk 
Samling og Farvergården har haft en pæn stig-
ning hen over sommeren. Dagmar Brendstrup, 
Glasmuseet Ebeltoft, melder også om et rimeligt 
besøg. “I juli har vi haft knap 11.000 gæster, og 
det er lige så mange som i 2006, da museets nye 
fløj blev indviet. Det er flot, men vi havde et trægt 
forår, så alt i alt mangler vi lidt gæster.” 

detailhandelens fremtid er parallel til 
områdets fremtid.

Bilka er på vej i Randers. Og 
midtbyen i Randers vil have behov 
for at markere sig langt mere end i 
dag, hvilket alt andet lige medfører 
øget konkurrence til alle detaillister 
på Djursland.

De ændrede åbningstider vil 
betyde, at søndagen vil blive en 
større og større handelsdag. Her vil 
Randers Storcenter samt centrene 
i og omkring Århus gennemføre 
mange forskellige tiltag for at gøre 
søndagen til et udflugtsmål. Med 
andre ord – truslerne bliver ikke 
mindre. Tværtimod.

Derfor skal hver enkelt butik mere 
end noget andet styrke sin egen 
profil og lave sin egen markedsfø-
ring. Dernæst skal man i byen stå 
sammen om at gennemføre en 
række større aktiviteter i løbet af 
året. Sluttelig skal alle være parate 

til at indgå i en dialog med poli-
tikerne for derved at skabe de fæl-
les løsninger.

Afdelingsleder Poul Erik  
Pedersen, Viden Djurs:
I forhold til selve den specifikke 
detailhandel på Djursland er vi nok 
ikke eksperterne, da vi opererer på 
landsplan og ikke har eksakt viden 
om specifikke forhold på Djursland. 
Det vi generelt ser, er at en del 
specialbutikker bukker under som 
følge af forbrugernes øgede brug 
af internethandel på udvalgs- og 
specialvarer. En række succesrige 
specialkæder benytter i stedet de 
sociale medier (facebook, twitter 
og lignende) til øget markedsføring 
og interaktion med kunderne med 
meget positive resultater til følge.

Butikkerne lukker – hvad gør vi nu?

Afdelingsleder Poul Erik Pedersen, Viden Djurs

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

http://www.lb-consult.dk/


Men først lidt tal: Ifølge Rockwool 
Fonden, der i en årrække har under-
søgt omfanget af sort arbejde, eller 
skattesvig som SKAT ynder at kalde 
det, så udgør det sorte arbejde 
2,8 % af bruttonationalproduktet. 
Det betyder i danske penge 48 
mia. årligt – hvis man forestiller 
sig, at ydelserne bliver honoreret 
efter gængse takster på markedet. 
Omregner man beløbet til de mere 
faktuelle priser - en sort arbejdstime 
sættes til ca. 150 kr. - så er beløbet 
nede på 21 mia. Man regner også 
med, at nogle opgaver aldrig ville 

blive løst, hvis de skulle være blevet 
honoreret til gældende takst inkl. 
moms. 

På landsplan er der en befolkning 
på knap 5,6 mio. På Djursland er der 
80.000. Det betyder, at indbyggerne 
her udgør 1,43 % af den samlede 
danske befolkning. Hvis vi samtidig 
antager, at denne befolkning er lige 
så lovlydig som resten af Danmark, 
så betyder det, at der snydes for 
690 mio. kroner, hvis man omreg-
ner til fuld afregning for ydelserne, 
og 300 mio. kroner, hvis det sorte 
prisniveau er grundlaget. 

Under alle omstændigheder er 
det ganske mange penge, som 

SKAT forsøger at få registreret. 
Rockwool Fonden vurderer i øvrigt, 
at skatteværdien på landsplan er 
omkring 8 mia. kroner. 

Udgifterne skal dokumenteres
Aage Madsen fortæller, at de regler, 
der trådte i kraft pr. 1. juli blandt 
andet betyder, at de erhvervsdri-
vende ved køb af ydelser på 10.000 
kroner eller mere inkl. moms skal 
foretage indbetalinger elektronisk, 
såfremt man ønsker et skattemæs-
sigt fradrag. Det samme gør sig 
gældende, hvis der er flere ydelser, 
der vedrører den samme leve-
ring, ydelse eller kontrakt, og som 

samlet overstiger 10.000 kr. Kan 
man ikke betale elektronisk, skal 
man indberette om købet til SKATs 
hjemmeside. Sker det ikke, hæfter 
man solidarisk med modtageren, 
såfremt han ikke har betalt moms 
af beløbet. Er beløbet under 10.000 
bortfalder hæftelsen.

Et andet væsentligt område, 
der skal nævnes i forbindelse 

med de regler, der vedrører 
de erhvervsdrivende er, 
at SKAT nu fremover 
kan udføre kontrol på 
ejendommen, såfremt 
der er synlige tegn på 
udendørs aktiviteter, 
der tyder på profes-

Nye regler med virkning fra 1. juli i år og igen fra årsskiftet skal mindske 
mulighederne for at kunne arbejde sort. For den erhvervsdrivende betyder 
det blandt andet, at han skal betale elektronisk for ydelser over 10.000 
kr. SKAT har fået adgang til privat grund, og der er legitimationspligt. 
Om et par måneder skal de erhvervsdrivende have navn på bilerne og skilt 
ved byggepladsen. Erhverv Djursland har talt med statsautoriseret revisor 
Aage Madsen fra Revisionsgruppen i Ebeltoft om sagen.
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De nye regler mod sort arbejde

Statsautoriseret revisor Aage Madsen, RevisionsGruppen
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Nyt taxabestillingskontor
NORDDJURS  Der har hidtil været to bestillings-
kontorer i Norddjurs Kommune. Det var Grenaa 
Taxa og Taxabestilling. Nu nedlægges disse. Det 
nye kontor har fået navnet TAXA 4x35. Godkend-
elsen gælder i 10 år. 

Datagraf flytter
AUNING  Én af Djurslands kendte virksomheder 
flytter fra Auning til Jægergaardsgade i Aarhus. 
“Vi fandt ud af, at det var urealistisk at blive 
her på Energivej, når vi kun udnyttede dele af 
administrations- og produktionsfaciliteterne. Vi 
mærkede fra dag et, at Nykredit var interesseret 
i at sælge ejendommen som et hele, hvilket var 
et tegn til os om at forsøge at finde noget nyt,” 
siger adm. direktør Svend Erik Baadsgaard. “Og 
vi er ikke kede af, at skulle flytte til Aarhus. Den 
profil og det forretningsgrundlag, vi har efter 
rekonstruktionen, passer bedre til det miljø, vi nu 
flytter ind til i Aarhus. Men på det følelsesmæs-
sige og forretningsmæssige plan er det da ærger-
ligt, at vi ikke kunne videreudvikle virksomheden 
i Auning.” 

Norddjurs og Syddjurs topper
DJURSLAND  En ny undersøgelse fra Dansk 
Byggeri placerer Aarhus, Norddjurs, Syddjurs 
og Odder som nogle af dem, der ligger bedst, 
når det handler om erhvervsvenlige kommuner i 
Østjylland, blandt de 98 kommuner i hele landet. 
Syddjurs kommer ind som nummer 12. Derefter  
følger Aarhus som nummer 14, Norddjurs som 
nummer 17 og Odder som nummer 19. Specielt 
bør man nok hæfte sig ved den fine placering, 
Syd djurs Kommune har fået. Sidste år så det helt 
anderledes slemt ud.

Stark Kolind lukker
KOLIND  Byggemarkedet Stark i Kolind har pr. 
1. september drejet nøglen om. Varelageret og 
størstedelen af personalet er flyttet til kædens 
afdeling i Grenaa. Det er anden gang på under et 
år, at en Stark butik lukker på Djursland. Stark er 
dog stadig at finde i Rønde, Ebeltoft, Hornslet og 
Grenaa. 

Aqua Djurs kan  
rense spildevandet
NORDDJURS  Aqua Djurs, der renser alt 
spildevandet i Norddjurs kommune, har modtaget 
naturstyrelsens kontrolresultater for det rensede 
spildevand i 2011. De viser, at renseanlæggene 
overholder alle krav og mere til. “De har godt styr 
på det i Norddjurs. De fleste andre steder er der 
små overskridelser og prøver, der ikke er udtaget. 
Det er kun et fåtal, der er helt fejlfri. Derfor fik 
Aqua Djurs min helt personlige og uofficielle 
smiley,” fortæller civilingeniør Bo Skovmark fra 
Naturstyrelsen.

sionel aktivitet. SKAT har nu direkte 
adgang til folks haver. Dog ikke ind i 
den private bolig eller i fritidshuset. 
På forlangende skal de tilstedevæ-
rende kunne fremvise cpr-nummer 
og gyldig legitimation.

Pr. 1. januar 2013 øges indsatsen. 
Da skal varevogne under 4 ton være 
udstyret med firmanavn og cvr-
nummer. Dertil kommer, fortæller 
Aage Madsen, at virksomheder, der 
udfører arbejde på en fast ejendom 
skal opsætte skilte, der oplyser, 
hvem der udfører arbejdet. Er 
opgaven under 50.000 kr. bortfalder 
kravet. Der er dog også enkelte 
andre undtagelser.

Aage Madsen finder, at reglerne 
er i orden. „Tillid er godt,“ siger 
han, „men kontrol er bedre. Det ved 
SKAT. Har man rent mel i posen, kan 
det vel egentlig være lige meget.“ 
Det er hans indtryk, at virksom-
hederne generelt er glade for de 
nye tiltag, der jo er med til at sikre 
en mere fair konkurrence. 

Servicefradraget
Vi taler videre om håndværkerfra-
draget, som Aage kalder BoligJob-

Fradrag eller Servicefradraget. En 
ordning, der dels har en aktiverende 
effekt, dels modvirker sort arbejde. 
Han fortæller, at han har indberettet 
mange nye kunder, der ønsker at 
modernisere boligen. Fradraget har 
efter hans mening haft en positiv 
effekt. Der kan fradrages 15.000 
kroner for hver person i husstanden, 
der er 18 år eller derover. Ordningen 
gælder til udgangen af 2012, men 
der skal være tale om arbejde, der 
giver servicefradrag. F.eks. isolering, 
facaderenovering og køkkenudskift-
ning udført af en momsregistreret 
virksomhed. 

Derudover kan der opnås fradrag 
for udgifter til serviceydelser som 
rengøring og børnepasning udført 
af privatpersoner. I disse tilfælde 
skal man få den person, der udfører 
arbejdet, til at udfylde en såkaldt 
serviceerklæring.

For at få fradrag på ordningen skal 
beløbene være indbetalt til den er-
hvervsdrivende eller privatpersonen 
senest den 28. februar 2013.

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

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

De nye regler mod sort arbejde

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


Med en bopæl i Veggerslev i Nord-
djurs kunne Anders Bruun Ras-
mussen godt se, at det ville være 
lidt besværligt at få folk med en 
motorcykel hjemme i garagen til at 
bevæge sig op til ham for at få den 
serviceret. Skulle de så vente på, 
at den blev færdig – eller skulle de 
tage bussen hjem? Og tilbage for at 
hente den?

Samtidig er Anders også tem-
melig alene om at kunne reparere 
og vedligeholde de tohjulede på 
Djursland. Det får man normalt gjort 
i Aarhus eller Randers.

En trailer er løsningen
Anders fandt ud af, at han i langt de 
fleste tilfælde ville kunne klare opga-
verne ude hos kunden. Det krævede 
blot, at han anskaffede en trailer og 
udstyrede den som et mindre værk-
sted. Han skulle være i stand til at 
servicere de fleste motorcykler på 
stedet. Han skulle kunne skifte dæk, 
olie, bremser, kæder og kædehjul. 
Desuden justere på ventiler og kar-
buratorer. I enkelte tilfælde kunne 

han også tage biken med i traileren 
og reparere den derhjemme.

Men han vil også have lov til at 
frasige sig opgaver. Reparationer 
kan være for omfattende, og de kan 
også være for mærkespecifikke. 
Hans målgruppe er midaldrende 
drengerøve og kvinder med hang 
til at køre en tur en gang imellem, 
og som ellers lader sig transportere 
med bilen til daglig. Unge hardcore 
bikere skal formodentlig, hvis der er 
tale om større opgaver, stadig køre 
til Aarhus eller Randers.

Markedsføring via Facebook
„Motorcykelfolket taler jo sam-
men,“ fortæller Anders.“Jeg er 
da også i øjeblikket i gang med at 
komme rundt til de lokale mc-
klubber og fortælle om det, jeg 
kan. Det giver ganske godt, kan jeg 
mærke. Jeg er samtidig ret aktiv 
på Facebook under navnet Mobil 
Bikeservice. Mange af mine venner 
og kunder sender så mit lille firma 
videre ud til andre i systemet. Det 
er nemt, det er billigt, og så er det 
også ganske effektivt.

„Endelig,“ siger Anders, „er jeg 
konkurrencedygtig i forhold til, hvad 
andre værksteder skal have for den 
samme vare. Også selv om jeg skal 
køre frem og tilbage. Mine priser er 
landpriser. Det skal jo også gerne 
være hyggeligt.“

Baggrund
Anders Bruun Rasmussen deltog 
i roadracing i superbike klassen 
worldwide i midten af 90’erne. Altså 
den største klasse. Det er motorcy-
kelkørsel på asfaltbane og med  

hastigheder et pænt stykke over 
200 km/t. Strækninger typisk på 
100-120 km. Han har været Dan-
marksmester, og han har været 
Europamester. Det sidste som 
den eneste dansker nogensinde. 
Roadracing er uden en hær af meka-
nikere rundt om sig. Man laver sin 
maskine selv. 

Siden har han som motorjour-
nalist testkørt motorcykler for 
specialmagasiner som Touring Nyt, 
Danmarks største mc-blad. Og så 
har han været ekspertkommentator 
for Eurosport, TV3 og en række 
andre tv-stationer.

Værkstedet kommer 
til motorcyklen

Mobil Bikeservice tilbyder at køre ud til kunderne og servicere motorcyklen 
på stedet. Derved sparer kunderne masser af tid og ikke mindst besværet 
med transporten. Markedsføringen? Den klares ved hjælp af de sociale 
medier og mundtilmund metoden.
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Anders Bruun Rasmussen, Mobil Bikeservice
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Helnan Marina Hotel     Kystvej 32     8500 Grenaa

tlf. 86 32 25 00     marina@helnan.dk     www.helnan.info

Traditionen tro serverer vi den helt store julebu�et 
med hjemmelavede specialiteter.

Fredag den 30. november & lørdag den 1. december

Bestil nu og kom til Julefrokost med go’ mad, julehygge, dans og Live DJ.

DKK 268,- pr. couvert
Dørene åbnes kl. 18:00 og der vil være DJ fra kl. 21:00 – 01:00.

Som noget nyt i år tilbyder vi alle vores �rmakunder med en eksisterende 
�rmaaftale en GRATIS velkomstdrink.

Ønsker I en anden dato kontakt da venligst hotellet på tlf. 86 32 25 00

Julefrok
ost

Overna
tning

Helnan Marina Hotel

JUL på Kystvejens Hotel og Konferencecenter 2012

Kystvej 26 · 8500 Grenaa
www.kysthotellet.dk

Book årets julemiddag hos 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter 

allerede nu 

Julen er en højtid for traditioner, men det er helt op til 
dig, om de skal følges eller brydes.

Vi kommer gerne med forslag til både traditionelle og 
utraditionelle julemiddage på vores unikke hotel, eller 
til ud-af-huset. Uanset hvilken løsning man vælger 
– sørger vi for det hele bliver perfekt.

Eksempler på juleinspireret mad 
med smagfulde oplevelser:

Juleplatte 
serveret i og ud af huset
Flot anretning – ideel som 

afslutning på mødet.
Pris: kr. 138,-

Julebu�et 
serveret i og ud af huset

Stor bu�et med alt hvad 
hjertet begærer.
Pris: kr. 248,-

Begge menuer er baseret på 
min. 15 personer og skal forudbestilles.

Ring og hør nærmere, vi sender gerne 
et uforpligtende tilbud.

Tlf. 89 59 59 59 eller reception@kysthotellet.dk

Julefrokost

http://www.helnan.info
http://www.kysthotellet.dk
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Solen skinnede i Ebeltoft

Direktør Tommy Bøgehøj, Skomø A/S



„Lokalpolitik er meget tidskrævende,“ bedyrer Tommy 
Bøgehøj. „Nu sidder jeg ganske vist både i økonomiud-
valget og teknisk udvalg. Det indebærer naturligvis en 
ekstra indsats, så jeg bruger ca. en dag om ugen på det 
politiske arbejde, og så er jeg nok den med den højeste 
fraværsprocent. Det skal ses i lyset af, at vi i samme 
periode i Skomø har fordoblet omsætningen. Så jeg har 
egentlig nok at se til.“

Som konservativ frontfigur har Tommy Bøgehøj 
lovet at vende tilbage til, hvor vidt han vil fortsætte sit 
politiske arbejde, eller om partiet skal ud og finde en 
ny spidskandidat til kommunalvalget i 2013. „Politisk 
arbejde er jo forbundet med mange og lange proces-
ser – og mange kompromisser. Hvis det var en privat 
virksomhed, ville den være gået konkurs for længst.“ 
Det griner vi lidt af.

Mens vi snakker lokalpolitik, fortæller Tommy, at der 
naturligvis kun skal være én kommune på Djursland. 
„Hvis man vil kæmpe landspolitisk, hvis man vil skabe 
udvikling på Djursland, der batter, så skal der naturligvis 
kun være én kommune. Vi har så mange fælles interes-
ser og vi samarbejder i forvejen på så mange områder, 
at det er det eneste rigtige.“

Elektrikerlærlingen fra Gadbjerg
Tommy Bøgehøj blev født i Gadbjerg ved Vejle for 52 
år siden, hvor hans far en snes år senere, i forbindelse 
med kommunalreformen i 1970, blev borgmester i 
Give kommune. I Give fik han sin realeksamen og kom 
i lære som elektriker. Efter at svendebrevet var i hus, 
læste han videre til installatør. Herefter blev han ansvar-
lig for opbygningen af Falcks automatiske vagtcentraler 
på landsplan. Det var et projekt, som han gennemførte 
sammen med et par medarbejdere og lokale installati-
onsforretninger over de næste par år. „Det var vel her, 
jeg begyndte at interessere mig for ledelse,“ funderer 
Tommy. „Jeg blev i hvert fald overbevist om, at det var 
ledelse, jeg ville fremover.“

De følgende år – fra 1985 til 1990 – arbejdede han 
for Keld Ellentoft i Vejen. Han blev ansat som konsu-
lent, men hurtigt blev han forfremmet til salgschef. 
Først for Danmark, så for Skandinavien og senest også 
for de engelsksprogede lande.

Familien boede i Vejle, og han nåede samtidig at 
tage en eksportuddannelse, en merkonomeksamen og 
en række internationale ledelseskurser oveni. Blandt 
andet fra Ashorne Hill og Henley Management College 
i England.

Vejret får skyld for meget
I 1990 var det opbrydningstid. Noget nyt skulle ske. 
Familien ville gerne flytte til en mindre by og helst med 
vand. Tommy fik to job tilbudt, som begge var interes-
sante. Det ene lå i Hadsund, og det andet lå i Ebeltoft.

Da han og hans kone, Annette, skulle op og se på 
Hadsund regnede det, det var tåget, og det var trist. 
Og hovedstrøget var gravet op.

Dagen efter skulle de bese Ebeltoft. Da skinnede so-
len. Folk på gaden smilede og var glade og så ud til at 
have det godt. Og fuglene sang nok ekstra smukt den 
dag. I hvert fald blev beslutningen truffet: „I Ebeltoft vil 
vi bo“.

Det blev så til 6 år i Inter Profiles som salgs- og mar-
ketingdirektør. Derefter fulgte tre år hos Modulex i Bil-
lund som underdirektør. Modulex var dengang verdens 
største skiltefirma og havde afdelinger i 20 lande. „I de 
tre år rejste jeg endnu mere rundt i verden. I perioder 
boede jeg næsten i USA.“

I mellemtiden var Inter Profiles blevet solgt til British 
Steel, og der kom en forespørgsel, om ikke Tommy 
kunne tænke sig at blive administrerende direktør for 
CBS Nordic, som er et datterselskab af et af verdens 
førende stålværker, Corus PLC med hovedkontor i 
London. Det var et tilbud, han ikke kunne sige nej til. 
De følgende syv år var han ansvarlig for de nordiske og 
baltiske lande med fabrikker i Norge, Sverige, Danmark 
og et distributionscenter i Letland.

Fod under eget bord
Nu var Tommy så småt begyndt at nærme sig midten 
af fyrrerne. Han havde mere eller mindre boet i en 
kuffert de seneste 20 år. Han havde desuden gennem 
flere år leget med tanken om at blive selvstændig på et 
tidspunkt. Med til den historie hører, at han i begyndel-
sen af 90’erne havde været mentor for en del mindre 
virksomheder på Djursland. Blandt andet Skomø, hvor 
ejeren havde luftet tanken om, at han ville sælge. Det 
viste sig dog, at blive en længere og temmelig be-
sværlig proces. De kunne ikke blive enige. De gik til og 
fra hinanden utallige gange. Tommy mener, at der gik 
mindst 1½ år, før de kunne skrive under på kontrakten. 
„Jeg gik så ned i den lokale afdeling af Danske Bank og 
lånte et tocifret millionbeløb på – stort set – mit glatte 
ansigt. Det kan man garanteret ikke gøre i dag. Men 
det var jo i 2005,“ fortæller Tommy.

Siden har virksomheden udviklet sig til en væsentlig 
større bedrift. Så den handel har næppe hverken ban-
ken eller Tommy fortrudt. 

Fritiden
Han havde sat sig for, at han ville løbe et maraton, 
inden han blev 50. Og det nåede han. I Berlin. Siden 
er det gået skidt med korsbåndet, og han brænder i 
dag energi og kalorier af i et fitnesscenter. Mest på 
en crossmaskine. Og så er han og Annette begyndt at 
spille golf.

For nogen tid siden mødte han et klubmedlem, som 
fortalte ham, at han var blevet medlem af en meget 
eksklusiv gruppe i klubben. Nåe, Tommy ville naturlig-
vis gerne vide, hvad det var for en eksklusiv gruppe. 
„Jo, det er den gruppe, hvor konerne har et lavere 
handicap end mændene.“

Han har altid haft succes i erhvervslivet. Han ejer og driver i dag en god og 
sund forretning. Han nåede at gennemføre et maraton inden han blev 50. 
Nu forsøger han sig med golf, men her er succesen mindre. De senere år er 
han som konservativ begyndt at blande sig lokalpolitisk. Om han bliver ved 
med det, får vi at vide til nytår.

„I de tre år rejste jeg endnu mere 
rundt i verden. I perioder boede jeg 

næsten i USA.“

„Hvis man vil skabe udvikling på 
Djursland, der batter, så skal der 

naturligvis kun være én kommune.“
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Nye selskaber
Norddjurs
34617341 LELO MADHUS ApS ...........................................................................  15.07.2012
34628653 OFELIA & TROLDEN ApS ...................................................................  15.08.2012

Syddjurs
34618569  TIGOTEK ApS .....................................................................................  17.07.2012
34619824  KRUSE RASMUSSEN TRANSPORT ApS ...........................................  20.07.2012
34628068  JJMC ApS ..........................................................................................  14.08.2012
34628300  SMILEY ApS .......................................................................................  15.08.2012
34628130  TØMRERFIRMA KURT KROGH ApS..................................................  15.08.2012
34688419  SOLEKSPERTEN.DK ApS ...................................................................  20.08.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
28482272  GRENAA BILUDLEJNING APS ..........................................................  15.07.2012
32787401  BØRNENES VERDEN APS .................................................................  17.07.2012
27231543  BJARNE FREDERIKSEN, RØNDE APS ..............................................  31.07.2012
31586933  MORTEN MELIN APS ........................................................................  07.08.2012
30541790  BPM MONTAGE APS .........................................................................  16.08.2012

Syddjurs
30900227  JOHN HARRIS APS ............................................................................  15.07.2012
32556701  NORDICON PRODUCTION APS ........................................................  15.07.2012
18691884  SEIJSENER FRITIDSTEKNIK DANMARK A/S ....................................  15.07.2012
32472796  MHA 265294 APS ..............................................................................  17.07.2012
29827346  AU2SYN APS .....................................................................................  19.07.2012
32570704  V90 APS .............................................................................................  06.08.2012
32832156  DK GROUP APS .................................................................................  08.08.2012
46648218  JYDSK GUMMIINDUSTRI BENDIX JENSEN EBELTOFT APS ...........  08.08.2012
21278734  OPTIKERNE FRA STENVAD APS .......................................................  23.08.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Alle data er indhentet i perioden 
13.07.2012 - 24.08.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Byggefirmaet Jan Østergaard ApS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011
Bruttofortjeneste 1,7 (1,4)
Resultat før skat 0,8 (0,3)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 3 (3)

Bolighuset Grenaa ApS
Trekanten 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.05.2012 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,1)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 0,7 (,8)
Antal ansatte 4 (5)

Frisenette ApS
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning  30.04.2012 
Bruttofortjeneste 5,3 (4,9)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,5 (1,2)
Antal ansatte - (7)

Freka Grafisk A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.03.2012 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,5)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 4 (5)

Kebe A/S
Sortevej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  30.04.2012 
Bruttofortjeneste 12,2 (12,3)
Resultat før skat -0,1 -(0,3)
Egenkapital 5,3 (5,4)
Antal ansatte - (30)

Kim Nielsen 
Snedker- og Tømrerfirma A/S
Teknologivej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,3 (1,1)
Resultat før skat -0,4 -(0,3)
Egenkapital 0,6 (1,0)
Antal ansatte - (7)

Midtdjurs Tømrer & Murer ApS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning  31.03.2012 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 0,4 (0,4)
Antal ansatte - (3) 

Urtegaarden ApS
Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.03.2012 
Bruttofortjeneste 0,7 (2,0)
Resultat før skat -0,8 (0,8)
Egenkapital 0,7 (1,3)
Antal ansatte - (-)

Økoflex A/S
Udsigten 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,0 (2,2)
Resultat før skat 2,5 (,4)
Egenkapital 3,9 (1,1)
Antal ansatte 3 (7)

H2O Liquid Waste
Komunekemi A/S har overta-
get H2O Liquid Waste der har 
modtagefaciliteter på Grenaa 
Havn. Aktiviteterne består 
af filtrering og behandling af 
forurenet spildevand fra bl.a. 
skibe og med overtagelsen 
ønsker Kommunekemi at få 
del i et stort potentiale, ikke 
mindst i Østersøregionen.

Perstrup på danske 
hænder igen
Siden Ole Fast i 1990 solgte 
sin betonelementfabrik 
til svenske Scancem har 
virksomheden været uden-
landsk ejet. Tyske Heidelberg 
Cement overtog Scancem, 
men har nu solgt Perstrup til 
virksomheden ØSB i Ølstrup 
tæt på Ringkøbing.
ØSB, der også producerer be-
tonelementer, samarbejder i 
forvejen med Aarhus Cement-
varefabrik og Oranje Beton i 
Specialbetongruppen.
Perstrup har de sidste tre år 
haft røde tal, bl.a. pga. dårlige 
konjukturer indenfor landbru-
get, så det er de nye ejeres 
fokus at få forbedret virksom-
hedens rentabilitet.

Ny filialdirektør

Claus Elkjær (52) er i forbin-
delse med strukturændringer 
i Danske Bank, tiltrådt som 
filialdirektør i Grenaa. 
Han har været i den financielle 
sektor siden 1978 og han har 
bl.a. været filialdirektør i Dan-
ske Banks Åbyhøj afdeling.
Claus afløser Johnny Kjær-
gaard som er tiltrådt som 
erhvervsdirektør for bankens 
Aarhus afdeling.

Farvel til Glas-
direktør
Efter godt 10 år som direktør 
for Glasmuseet Ebeltoft har 
Dagmar Brendstrup pr. 1. 
april 2013 valgt at søge nye 
udfordringer. 
Dagmar fratræder stillingen 
efter eget ønske. „Jeg har 
ikke kedet mig én eneste dag 
– men jeg har lyst til at prøve 
kræfter med noget helt andet 
og få tid til at være lidt mere 
på min gård,“ udtaler hun.
Direktørstillingen bliver op-
slået i september. 

Ny Lübker chef 
Niels Vester (57) er tiltrådt 
som ny direktør for Lübker 
Golf Resort.
Han har en stor erfaring 
indenfor hotel og restaurant, 
bl.a. som direktør for hoteller 
i Scandic, Choice, Accor samt 
– men ikke mindst – flere år 
som chef for Himmerland Golf 
& Country Club.
Han har afløst Per Kærsgaard, 
der efter tre år på posten 

har valgt at prioritere andre 
opgaver, samtidig med, at han 
bibeholder sin investering i 
Lübker.

Karsten Sandal  
til Perstrup
NIels Søndergaard er blevet 
afløst af Karsten Sandal som 
administrerende direktør i 
Perstrup A/S. Karsten Sandal 
er medejer og medstifter af 
ØSB (Ølstrup Specialbeton), 
der har købt Perstrup. Karsten 
har sammen med partneren 
Søren Bank Sørensen opbyg-
get virksomheden i Ølstrup 
gennem de sidste 10 år med 
flere gazellekåringer til følge.

mailto:info@erhvervdjursland.dk
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Udflugt Anholt Havmøllepark
20. oktober 
Kl. 09.30-13.00, Grenaa Havn
Vi sejler ud til Anholt Havmøllepark. 
Indlæg undervejs.
Arr. Djurslands Erhvervsråd, gratis for 
medlemmer.
Tilmelding/info: Lene Nielsen 
lene@djurslandserhvervsraad.dk.

Iværksætterkursus 
6. kursusaftner, Hornbjergvej 17, 
Hornslet. Er du iværksætter, eller har 
du en iværksætter gemt i maven?
Deltag i et samlet forløb, hvor vi 
gennemgår de vigtigste områder, 
i forbindelse med etablering af 
virksomhed.
23. oktober kl. 17.00-20.30
Præsentatiom og  iværksætterrollen
30. oktober kl. 17.00-20.00
Revision og LAG-Djursland
11. september kl. 17.00-20.00
Markedsføring og  A-kasse
18. september kl. 17.00-20.00
Vækstambassadøren og jura
25. september kl. 17.00-20.00
Finansiering og business boost
2. oktober kl. 17.00-20.00
Forsikring og præsentation af ide og 
produkt.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening 
6 kursusaftener 998 kr. inkl. moms og 
anretning.
Tilmelding/info www.syddjurserhverv.
dk el. Hanne Madsen 8880 9990 / 
hm@syddjurserhverv.dk

Møder – Kurser – Konferencer  
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa

Telefon 87 58 36 50 · Fax 86 30 07 80

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

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

Ring og få et konkret tilbud.

– Auditorium med op til 200 siddepladser.

– Alt tænkeligt AV konferenceudstyr.

– Fleksible mødelokaler for grupper 
 på 5-50 deltagere.

– Spisning for op til 200 personer.

– Mulighed for komfortabel overnatning
 i Feriebyens 44 huse.

Kattegatvej 12 · 8500 Grenaa · Tlf. 46 35 30 32 · info@lindgaard-nielsen.dk
Jan Nielsen tlf. 21 73 74 78 www.lindgaard-nielsen.dk

Lindgaard Nielsen

NYERE HAL UDLEJES SNAREST
240 m2, porthul 5x5,75m., el-ledhejseport, fl isebelægning 
foran samt inde i hal, forberedt til toilet og velfærdsrum.

Husleje pr. mdr. kr. 4.500,- excl. moms

Kattegatvej 12 · 8500 Grenaa
Tlf. 46353032
info@lindgaard-nielsen.dk
www.lindgaard-nielsen.dk

Omsætningen på fabrikken 
i Grenaa er i sidste regn-
skabsår vokset fra 194 til 227 
mio kr., mens resultat før skat 
steg med over 50 % til knap 
15 mio. kr.
Væksten er sket, selvom 
forbruget af kommercielt 
bagergær er nedadgående 
og der er pres fra tyske og 
franske producenter. I stedet 
vokser produktionen af eks-
port specialiteterne vingær og 
gærekstrakt så meget, at det 
mere end opvejer nedgangen 
i afsætningen på bagergær.
Tidligere var virksomheden 
kendt som spritfabrikken og 
der blev da også produceret 
ikke mindre end 7,6 millioner 
liter melassesprit i regnskabs-
året.
Nicolai Francis Jensen 
tiltrådte den 1. november 
2011 som ny administrerende 
direktør, da den tidligere gik 

på pension. Han fortæller, at 
virksomheden også fik ny fa-
briksdirektør i Claus Hansen, 
der tiltrådte den 1. marts.
Antallet af håndværksbagere 
går støt ned ad bakke, og 
det bekymrer Nicolai Jensen. 
„Den industrielle brødproduk-
tion vokser. Bake off vinder 
indpas og det udkonkurrerer 
i nogen grad håndværksba-
gerne“, forklarer han.
Detailsalget går strygende i 
butikkerne, her er salget sti-
gende. „Specielt er vi stolte 
af at have introduceret økolo-
gisk gær i Danmark. Salget af 
økologisk gær er tredoblet i 
år, selvom den koster 5 gange 
så meget. Det ser vi som et 
udtryk for en trend med at 
hele produktet skal være øko-
logisk, også hjælpeprodukter. 
Vores økologiske gær udgør 
faktisk den største andel af 
gærsalget i Europa“.

Direktøren forventer øget 
vækst i produktionen af 
specialiserede fødevarein-
gredienser i de kommende 
år. „Vi har fundet en måde, 
hvorpå vi kan udvide og vokse 
med produkter, der har større 
værdi end de traditionelle 
produkter. Det er højt foræd-
lede varer, der sælges til salte 
fødevarer, både smagsgivere 
og smagsforstærkere, f.eks. 
til færdig suppe, krydderi på 
chips, dipmix, vegetarburger, 
og bearnaisesovs. Vi udvikler 
naturlige råvarer, der nedsæt-
ter saltindholdet i produkterne 
og sælger dem i samtlige 
europæiske lande.
Vi håber også at kunne inve-
stere yderligere i anlægsak-
tiver,“ slutter Nicolai Jensen 
optimistisk.

De Danske Gærfabrikker A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa

Ejer: Lallemand Denmark A/S

Regnskabsafslutning:
31.01.2012

Bruttofortjeneste 65,5 (63,1)

Resultat før skat 14,8 (9,5)

Egenkapital 137,6 (126,7)

Antal ansatte 84 (82)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

De Danske Gærfabrikker vokser på ingredienser

http://www.dronningensferieby.dk
http://www.lindgaard-nielsen.dk
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I mere end 40 år har Ørsted Murerforretning været en markant 
håndværkervirksomhed på Djursland. Altid kendt som en seriøs og 
dygtig partner inden for alle typer byggerier. Fra spjældarbejder 
til store og omfattende byggerier i hovedentrepriser. Nu er en ny 
generation trådt til, og den viderefører de samme holdninger til 
håndværket og til aftaler, som virksomheden altid har stået for.

I 2005 overdrog Jørgen Kusk 40 % 
af sin murerforretning til nevøen  
Allan Kempel. Samtidig blev virk-
somheden omdannet til et aktiesel-
skab med navnet Ørsted Murerfor-
retning Jørgen Kusk A/S. Dermed 
var første skridt i et generations-
skifte taget. 

I 2011 kom Steffen H. Pedersen 
ind med en andel på 25 %, og Allan 
købte yderligere 20 %. Det bety-
der, at Jørgen, der stille og roligt 
nærmer sig de 70 år, nu er ved at 
kunne se frem til at kunne takke af. 
Både Allan og Steffen har haft Jør-
gen som læremester, og derfor har 
de også fået firmaets værdier ind 
allerede i en ung alder. De kender 
virksom heden indefra, og de kender 
kundekredsen.

En stabil arbejdsplads
Som den gode arbejds-
plads kan Ørsted 
Murerforretning 
holde på folk. „Vi 
har netop haft to 
mand, der her 
i foråret kunne 
fejre 40 år i 

firmaet,“ fortæller Jørgen. „De blev 
ansat året efter, jeg etablerede mig. 
Flere har haft 25 års jubilæum, og 
der kommer endnu flere de kom-
mende år.“

Det er også karakteristisk, at 
virksomheden altid har sørget for at 
uddanne lærlinge. „Det er da både 
en tradition og en pligt. Vi skal na-
turligvis sørge for, at vi har dygtige 
håndværkere – også i fremtiden. 
Andet kan vi ikke være bekendt,“ 
siger Jørgen, der fortæller, at der i 
øjeblikket er ansat fire lærlinge ud af 
i alt 25 medarbejdere.

Ansættelsen foregår altid på 
den måde, at de unge med 

tydelig interesse for faget 
begynder som arbejds-
drenge. Og dur de til det, 
og er de stadig interesse-
rede, ja, så bliver de ansat 
på en lærekontrakt.

Store og små byggeopgaver
Ørsted Murerforretning bygger 
både for private og for det offent-
lige. Både i fagentreprise og i 
hoved entreprise. Med speciale i 
murer- og betonopgaver kommer 
de langt omkring. Ud over Djursland 
har virksomheden også opgaver 
i Randers, Hadsten og Aarhus. 
For tiden også en facadepudsning 
på en skole i Kolding. Desuden 
renovering af 120 lejligheder for en 
boligforening i Randers, 42 ældre-
boliger i Grenaa, en om- og tilbyg-
ning på Tangkærcentret i Ørsted 
på 900 kvm. Endelig bygges der 
en ny idrætshal ved Statsskolen i 
Randers.

Af færdige og afleverede byg-
gerier kan nævnes otte etagelejlig-
heder i Sandgade i Randers, reno-
veringsopgaver på den psykiatriske 
afdeling i Risskov, Landbrugscen-
tret i Følle, L-Tek i Nørager, Nordisk 
Plast i Assentoft, tre boligblokke i 
Viby og SuperBest i Rønde.

Allan og Steffen fortæller, at de 
også laver en hel 

del special-
opgaver. 

„Vi skal naturligvis sørge for, at 
vi har dygtige håndværkere  

– også i fremtiden. Andet kan 
vi ikke være bekendt.“
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Allan Kempel, Jørgen Kusk og Steffen H. Pedersen, Ørsted Murerforretning Jørgen Kusk A/S
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De to tårne i Rønde, tegnet af Per 
Kirkeby, er én af dem. De mange 
vedligeholdelsesopgaver af en halv 
snes kirker er en anden. Her kom-
mer gamle håndværkstraditioner til 

sin ret. Endelig vil Allan og Steffen 
også gerne fortælle om prestige-
byggeriet Graceland i Randers, hvor 

firmaet blandt andet har stået 
for støbning af betongul-

vene på de tre etager og 

opmuring af facaderne i specialsten 
fra England.

Facadeisolering 
„Facaderenovering og facadeisole-
ring er i voldsom vækst,“ fortæller 
Allan. „Når nu folk og virksomheder 
er ved at være færdige med at mon-
tere solceller på deres bygninger, 
begynder de at interessere sig for 
facaderne, men også bygningernes 
isoleringsgrad. Systemet giver mu-
lighed for, at der kan isoleres uden 
på den oprindelige mur i det om-
fang, man ønsker det. Vi er speciali-
ster i Skalflex Bluclad Facadesystem 
til ventilerede, pudsede facader.“

Nok at lave
„Vi er i den privilegerede situation, 
at vi aldrig har manglet arbejde. 
Heller ikke i forbindelse med 
finanskrisen. Vi har en stor og stabil 
kundekreds, som vi har kendt og 
arbejdet for i mange år. Ordrebogen 
er pænt fyldt op og går ind i 2013. 
Men det betyder naturligvis ikke, at 
vi ikke gerne vil bevæge os ud i nye 
opgaver. Vi er altid parate til at se på 
projekter – og rådgiver i øvrigt også 
gerne uforpligtende for kunden,“ 
siger Allan og Steffen samstem-
mende.

Intet er for småt  
  til at blive gjort godt

„Vi er i den privilegerede 
situation, at vi aldrig har 

manglet arbejde.“



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

 

Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

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

http://www.aalsrode.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kpmg.dk

