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RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

Alle ledige job skal frem i lyset  
– og besættes nu!

Forandringer i  
Djurslands erhvervsklima

Nu skal Djurs  
Wind Power videre

“Jeg er en matchworker”

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.stark.dk/
http://www.activ-rengoering.dk/
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VVS-installation

per møller 
RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
TLF. 86 32 21 77 • FAX 86 30 07 77  

 

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION 
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

  
Alt i murer- og betonarbejde  

 Tlf. 86 48 84 35  

 

Allan Kempel   29 46 38 07  -  Steffen Pedersen    22 11 23 28 

www.orstedmurerforretning.dk 

 

Har du styr på kontrakterne?
Vi kan tilbyde dig hjælp til udarbejdelse og gennemgang 

af kontrakter, herunder bl.a.:

Kontakt Juridisk Afdeling på 8791 2048 og få lavet et 
abonnement der passer til din virksomhed.

• Aktionæroverenskomst
• Leverandørkontrakter
• Ansættelseskontrakter

• Lejekontrakter
• I/S kontrakter 
• Anpartshaveroverenskomst

Blue Wave Wellness tilbyder som et af få Spa 
& Wellnesscentre i Danmark, de fantastiske 
Signaturbehandlinger fra Kalahari Spa.

NU lanceres også Urtegaardens fantastiske 
produktserie hos Blue Wave Wellness.

Selskabs- & møde lokaler i hyggelige 
rammer med mulighed for efterfølgende 
wellness...

Vore festlokaler på 1. sal med smuk udsigt 
udover Kattegat, har i mange år dannet 
rammerne om livets mærkedage, store som 
små.

Med mødelokaler med plads til alt fra 
2 – 350 personer er det kun fantasien der 
sætter grænserne.

Prøv feks. vores 
”ALL INCLUSIVE” 

festpakke til 

kun DKK 625,-

Du kan også booke et 
DAGSMØDE fra 

kun DKK 395,-

Helnan Marina Hotel
Kystvej 32 - 8500 Grenaa - tlf. 86 32 25 00

marina@helnan.dk - www.helnan.info

... Kun fantasien sætter grænser ...

Resten af året tilbydes 
BLUE WAVE NATURE 

ansigtsbehandling til 

kun DKK 575,-
normalpris DKK 775,-

BOOK inden 31. december og få 10% rabat på
alle vores konference pakker i 2013.

HUSK det er stadig muligt at 
købe klippekort og gavekort til 
hotellets wellness afdeling.5-turs klippekort  DKK 250,-10-turs klippekort  DKK 498,-

Med klippekortet har du fri adgang til 
både �tness, sauna, dampbad, pool og spa 
bad alle ugens dage fra 07:00 – 22:00.

... En fantastisk rejse venter dig ...

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

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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http://www.permoeller.dk
http://www.orstedmurerforretning.dk
http://www.landboforening.dk
http://www.helnan.info
http://www.u-sinding.dk
http://www.djurslandsbank.dk


Leder  -  Indholdwww.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2012 3

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og 
journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Rekla-
mebureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk

Annoncer: Mette Skipper, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark 
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på 
Djursland.

Næste nummer udkommer i uge 45.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler. 
„Profilen“ er betalt indlæg, „Jobudsigt Norddjurs“ er udarbejdet i samarbejde med 
Jobcenter Norddjurs, og „Synspunkt“ er et debatindlæg, der udtrykker skribentens 
personlige holdning.

Forside: Direktør Åge Staghøj, Djurs Wind Power A/S

Alle ledige job skal frem i lyset  4 
– og besættes nu!
På Djursland er der mange job, der ikke bliver besat. Mange 
opgaver, der ikke bliver løst. Måske fordi der er for få timer i 
det. Måske fordi det er tidsbegrænset. Det gælder ikke mere. 
Den kvalificerede arbejdskraft er der. Nu skal alle store og små 
uløste opgaver synliggøres.

Forandringer i  5 
Djurslands erhvervsklima
For tredje år i træk har Dansk Industri bedt danske virksomhed-
er om at give deres vurdering af kommunernes service. Igen i år 
klarer Norddjurs sig bedst med en samlet placering som nr. 30. 
Syddjurs er stadig markant bagude som nr. 87. Men også Dansk 
Byggeri er kommet på banen med en analyse af kommunernes 
erhvervs- og byggevenlighed. Her ligger Djursland væsentlig 
bedre.

Nu skal Djurs Wind Power videre 11
Midt i september var der arrangeret en sejltur til Anholt 
Havmøllepark for medlemmerne af Djurs Wind Power. Den 
første mølle kunne beses. Solen skinnede. Der skulle laves 
status, men der skulle også ses fremad. For projektet er næsten 
færdigt. Og hvad så?

„Jeg er en matchworker“ 14
Han har arbejdet som projektleder i mange år, fordi han gerne 
vil have folk med forskellige baggrunde til at arbejde sammen. 
Og det lykkes som regel. Nu er han blevet chef for Djurs Wind 
Power, en succeshistorie, som skal forankres med en række nye 
initiativer.

Ajour – kalender – navne – 16 
selskaber – regnskaber

Danske Bank skal være enklere,  18 
hurtigere og mere effektiv
I bestræbelserne på at øge kundefokus og hæve kompetencerne, 
ændrer Danske Bank på organisationen, således at erhvervscen-
tret vil få fysisk placering i Randers, men med en udstrakt grad 
af mobil kontakt til kunderne. Det er stadig de samme erhvervs-
rådgivere, der betjener erhvervslivet på Djursland. 

Nye muligheder for deltidsansættelse

Nu kan du få udført de små-opgaver, du ikke 

troede, der var medarbejdere til: Når dagpen-

geperioden afkortes pr. 1. januar 2013, mister 

flere retten til dagpenge. Så bliver det attraktivt 

at få et job med selv ganske få ugentlige timer. 

Alternativet kan være ingen indtægt overhovedet. 

Og da dagpengeperioden er udløbet, er der heller 

ikke noget med frigørelsesattest.

Det er ikke bare en mulighed for mange virksom-

heder, men samtidig en enestående chance for 

ledige til at få en fod indenfor på arbejdsmarke-

det og på den måde være afsæt for en fastere 

tilknytning til en eller flere virksomheder.

Det er et kendt faktum, at jo længere man har 

været uden beskæftigelse, jo sværere er det at 

komme tilbage igen og få et fast job.

Kik efter i skabe og skuffer efter relevante 

opgaver, der trænger til at blive løst af en frisk ny 

deltidsmedarbejder.

Redaktionen

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
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På Djursland er der 
mange job, der ikke bliver 
besat. Mange opgaver, 
der ikke bliver løst. 
Måske fordi der er for få 
timer i det. Måske fordi 
det er tidsbegrænset. Det 
gælder ikke mere. Den 
kvalificerede arbejdskraft 
er der. Nu skal alle store 
og små uløste opgaver 
synliggøres.

Alle ledige job skal frem i lyset  
– og besættes nu!

Formand for arbejdsmarkedsudvalget John Saaby Jensen, Norddjurs Kommune

„Jo, der er tale om en særlig situa-
tion,“ siger formand for arbejdsmar-
kedsudvalget i Norddjurs Kommune, 
John Saaby Jensen. „I den kom-
mende tid vil nogle af vore dagpen-
gemodtagere ryge ud af systemet 
– ofte med den konsekvens at de 
på grund af mandens eller konens 
indtægt ikke kan få kontanthjælp. 
En familie med kun én indtægt kan 
komme ud i virkelig alvorlige økono-
miske problemer. Men vi ved også, 
at der er ting, der ikke bliver gjort 
rundt om i virksomhederne, i for-
retningerne og på kontorerne. Ting, 
der burde gøres. Ting, der ikke ræk-
ker til et fuldtidsjob. Det kan være, 
at det blot er fem timer om ugen, 
det handler om. Men det er også 
interessant, fordi flere job af den 
slags kan gøre en forskel. Måske 
mangler naboen også en hjælpende 
hånd, og så er der pludselig tale om 
10 timer.“

Virksomhederne har jobbene
„Vi ved, at opgaverne ligger der. 
I alle virksomheder. Dem vi aldrig 
får løst i det daglige, men som 

ville være rare at have orden på,“ 
fortsætter John. „Det kan være 
udenomsarealer, der trænger til en 
kærlig hånd. Det kan være almin-
delig bygningsvedligeholdelse. Et 
lager, der skal omstruktureres og 
gennemgribende ryddes op i. Ad-
ministrative rutiner, der skal gøres 
noget ved. I det hele taget hjælp til 
administration og bogholderi. Eller 
noget helt andet. Nu hvor julen står 
for døren, så kunne en hjælpende 
hånd i de mest travle timer af dagen 
være en kærkommen hjælp for det 
øvrige personale, men da også en 
service for kunderne, som kan få en 
hurtigere ekspedition. Vi appellerer 
virkelig til indehaverne om at tænke 
deres virksomheder godt igennem 
og rundt i krogene. For opgaverne 
er der, det er jeg sikker på.“

Vi har arbejdskraften
„Vi har den kvalificerede arbejds-
kraft. Mange er modne folk med 
mange års erhvervserfaring. Det 
drejer sig om alt inden for butik, 
kontor og lager. Vi har industriarbej-
dere, chauffører, håndværkere som 

murere, tømrere og malere. Vi har 
sælgere og økonomifolk. Ledige, 
som har en baggrund inden for 
hotel og restaurant. Hele plejeom-
rådet kan vi også levere til. Og så 
har vi akademikere, som ofte kan 
noget særligt i virksomhederne. Jeg 
opfatter faktisk situationen, som 
noget der kunne blive til en win-win 
situation for hele Djursland.“

Kontakt os
„Vi er ikke længere væk end telefo-
nen,“ slutter John Saaby Jensen. 
„Vore jobkonsulenter i Norddjurs 
Kommune står klar til at modtage 
din opringning. Kontakt Anette  
Mortensen eller Thomas Koch 
Nielsen. Men også seniorleder 
Alice Krog vil gerne ringes op. Hun 
kan i øvrigt også kontaktes på mail: 
almk@norddjurs.dk. Telefonnumme-
ret til alle er 89 59 20 00. Og gør det 
nu, inden du glemmer det.“
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Godt 5.000 virksomheder har svaret 
på spørgsmål om deres tilfredshed 
med 22 forskellige kommunale 
indsatsområder. Eksempler er 
sagsbehandlingstider, adgang til 
kvalificeret arbejdskraft, kommunale 
skatter, afgifter og gebyrer, den 
fysiske planlægning, infrastruktur 
og transport – og brug af private 
leverandører. Dertil kommer bedøm-
melsen af 22 statiske nøgletal, som 
kan være uddannelsesniveauet i 
kommunen, grundskyldspromillen 
og antal nystartede virksomheder pr. 
indbygger.

Når alt dette bliver lagt sammen, 
når man frem til en rangordning af 
stort set alle landets kommuner. I 
år ligger Herning på førstepladsen. 
I Østjylland har specielt Favrskov 
Kommune markeret sig flot med en 
fjerde plads. 

Markante Nord-Syd  
forskelligheder
Sammenligner man det lokale 
erhvervsklima i de to Djursland-
kommuner over de sidste tre år, har 
Norddjurs bevæget sig fra plads nr. 
47 til nr. 27 og sidst nr. 30. Syd-
djurs bevæger sig nede i nærheden 
af bunden som nr. 84, 82 og 87. 
Baseret på det undersøgelsen 

kalder en overordnet vurdering af 
erhvervsvenlighed ligger Norddjurs 
som nr. 14 og Syddjurs som nr. 
90. I ulighed kun overgået af den 
kommunale sagsbehandling som 
i Norddjurs er vurderet til at blive 
placeret som nr. 15 og i Syddjurs 
som nr. 96. Men også området den 
fysiske planlægning er Norddjurs 
væsentlig bedre placeret end nabo-
kommunen. Kun når det drejer sig 
om kommunale rammevilkår, som 
handler om erhvervsfrekvensen, 
kommunens brug af private leveran-
dører, størrelsen af dækningsafgifter 
samt omfanget af erhvervsbyggeri 
er Syddjurs bedre end Norddjurs. Se 
hele undersøgelsen: www.di.dk

Dansk Industri versus  
Dansk Byggeri
Ifølge Dansk Byggeris undersøgelse, 
er den bedste kommune her i landet 
Holstebro. Ser vi på Djursland, så er 
Syddjurs nr. 12 og Norddjurs nr. 17.

Erhvervspolitisk chef Torben 
Liborius og konsulent i Dansk Byg-
geri, Lea Stentoft Nissen forklarer, 
at forskelligheden hovedsage-
lig består af 2-3 forhold: Dansk 
Industris undersøgelse er for en 
stor dels vedkommende baseret 
på spørgeskemaundersøgelser. 

Det handler om, hvordan virksom-
hederne oplever kommunen i en 
række situationer, som har betyd-
ning for erhvervsklimaet. Det har 
ifølge Torben Liborius lidt med 
mavefornemmelse at gøre. Dansk 
Byggeris undersøgelse omhandler 
erhvervs- og byggevenlighed. Altså 
med særlig fokus på byggeriets for-
hold i den enkelte kommune. Dertil 
kommer, at undersøgelsen alene er 
baseret på objektive forhold og tal. 
Der indgår ingen spørgeskemaer. 
Til gengæld er Danmarks Statistik 
og kommunernes hjemmesider ek-
sempelvis brugt i stort omfang. Det 
betyder også, at der næppe vil være 
de store udsving år for år, som der 
kan være hos Dansk Industri.

Lea Stentoft nævner, at man kan 
gå direkte ind og se udliciteringsgra-
den i kommunernes regnskaber. Her 
fremgår det eksempelvis, at der er 
en højere grad af udlicitering inden 
for vej og park i Syddjurs, end der 
er i Norddjurs. Udliciteringsgraden 
generelt er i nord 39,8 % og i syd 
49,7 i dag. Gennemsnittet på lands-
plan er 35,5. Et andet eksempel er 
der undersøgelser i forbindelse med 
affald: Gebyrer og åbningstider. Den 
afdækning har Dansk Industri ikke. 
Dansk Byggeri beskæftiger sig også 

Kommunal erhvervsklima

For tredje år i træk har Dansk Industri bedt danske virksomheder om at give 
deres vurdering af kommunernes service. Igen i år klarer Norddjurs sig bedst med 
en samlet placering som nr. 30. Syddjurs er stadig markant bagude som nr. 87. 
Men også Dansk Byggeri er kommet på banen med en analyse af kommunernes 
erhvervs- og byggevenlighed. Her ligger Djursland væsentlig bedre.

Forandringer i  
Djurslands erhvervsklima
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med sociale klausuler, som i forbin-
delsen her handler om, hvor vidt 
kommunerne stiller krav til virksom-
hederne om ansættelse af lærlinge, 
hvis de skal handle med dem. 
Syddjurs har klausuler. Norddjurs 
overvejer. Se hele undersøgelsen: 
www.kommunalperformance.dk

Dialog, vilje og tålmodighed 
Niels Jensen, Varo Specialmaskiner 
A/S, Hornslet og bestyrelsesmed-
lem DI
„Analysen fra DI viser, at Syddjurs 
kommune fortsat skal søge at 
forbedre sig i forhold til at gøre sig 
lækker overfor det lokale erhvervsliv 
i alle forhold af betydning for de 
lokale rammevilkår. Flere tiltag er 
taget fra kommunens side (politisk 
og administrativt) over det seneste 
år, men man skal gøre sig klart, at 
det tager tid at ændre erhvervsvirk-
somhedernes opfattelse. Lang tid 
og flere gode oplevelser er nødven-
dige. Men samtidig opruster alle  
andre kommuner også på de 
samme områder, så hvad der var 
godt nok sidste år vil ikke blive ople-
vet på samme måde i dag. Selvom 
undersøgelsens resultat er skuf-
fende for Syddjurs Kommune og til 
dels overraskende, så kan jeg kun 
opfordre kommunen til en fortsat 
tæt dialog med de lokale virksom-
heder. Lytte grundigt og igangsætte 
nye tiltag. Og fortsat søge inspira-
tion hos de kommuner, som ligger 
markant højere i undersøgelsen. Så 
skal en bedre placering nok komme. 
En supplerende opfordring til det 
lokale erhvervsliv i Syddjurs: Det 

er vigtigt, at man fremfører sine 
kommentarer og forbedringsforslag 
direkte til kommunens politiske eller 
administrative ledelse eller gen-
nem lokale erhvervsforeninger, så 
der ikke er tvivl om de tiltag, som 
kommunen bør overveje. Viljen er 
til stede politisk, og det er i alles in-
teresse, at det lokale erhvervsklima 
opfattes som godt i Syddjurs.“

Infrastruktur og  
internationalisering
Kirsten Nielsen Sørensen, Vice 
President, HR, Terma A/S, Grenaa 
og bestyrelsesmedlem DI
„Et godt lokalt erhvervsklima og 
politikere med en god grundforstå-
else for erhvervslivets behov er af 
væsentlig betydning for at kunne 
drive virksomhed; ikke mindst i et 
yderområde som Djursland. I Terma 
Aerostructures har vi generelt et fint 
samarbejde med Norddjurs Kom-
mune, og vi ved, at de også har 
fokus på at være en god erhvervs-
kommune. 

Vi lægger i særlig grad vægt på, 
at der arbejdes med en fortsat 
udvikling af infrastrukturen, bl.a. 
motorvej til Tirstrup, en forbindelse 
over Randers Fjord samt Grenå 
Banens integration med letbanen i 
Århus. Alt sammen initiativer, der 
vil være med til at sikre adgang for 
kvalificeret arbejdskraft til Djursland 
fra Århus og Randers.

Da vi er en international virksom-
hed med en del udenlandske spe-
cialister ansat, er det også af stor 
betydning, at man fra kommunens 
side forstår at yde en professionel 

service til udenlandske medarbej-
dere. Det indebærer bl.a., at man 
i borgerservice har medarbejdere, 
der er gode til engelsk, og at infor-
mation om diverse forpligtelser i 
forbindelse med det at bo og leve i 
Danmark og Norddjurs er tilgænge-
ligt på det sprog. Her har kommu-
nen stadig noget at arbejde med.

Vi har et fint tilbud om et inter-
nationalt gymnasium i Grenaa og 
ser med forventning frem til, at der 
også kan tilbydes undervisning på 
grundskoleniveau i et internationalt 
miljø, så vore globalt orienterede 
medarbejdere ikke nødvendigvis 
skal bo i Århus for at få deres børn 
i en international skole. Jeg har 
forstået, at Norddjurs Kommune har 
nogle initiativer i gang her.“

Vi skal have is i maven
Kirstine Bille, borgmester, Syddjurs 
Kommune
„Vi har indenfor det sidste år kun-
net forholde os til tre undersøgel-
ser af erhvervsklimaet i Syddjurs 
Kommune. Dels den undersøgelse 
vi selv fik udført i foråret, dels 
Dansk Byggeris undersøgelse 
fra august måned og senest DI‘s 
årlige undersøgelse fra september 
måned. Her kan vi konstatere, at 
vores erhvervspolitiske barometer 
svinger fra Østjyllands bedste er-
hvervskommune i Dansk Byggeris 
undersøgelse til en bundplacering i 
DI‘s undersøgelse. Det kan jo være 
svært at forstå og vækker da også 
min undren.

Vi har nemlig en klar fornemmelse 
af, at den handlingsplan og indsats 

• BRAND- OG VANDSKADE
• SOD- OG LUGTSKADER
• RENOVERING AF INDBO
• AFDÆKNINGER
• FUGT- OG SKIMMELSKADER
• GRAFFITIBEKÆMPELSE

SKADESERVICE
• SPECIALRENGØRING
• FACADERENS
• VENTILATIONSRENS
• HØJDERENGØRING
• BYGGEPLADSSERVICE
• NEDPAKNING OG OPBEVARING

INDUSTRISERVICE

HERNING · VIBORG · AARHUS · GRENAA
WWW.PRO-SKADESERVICE.DK

Forandringer i Djurslands erhvervsklima

http://www.pro-skadeservice.dk
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Djurs Sommerland får  
sin anden bedste sæson
NIMTOFTE  Trods dårligt vejr hen over store dele 
af sommeren får Djurs Sommerland alligevel 
det næstbedste besøgstal nogensinde i parkens 
30-årige historie. Foreløbig har 575.000 gået gen-
nem tælleapparaterne. Det er 5 % under samme 
tidspunkt sidste år, men til sammenligning og på 
landsplan er den samlede tilbagegang 10 %. Dog 
åbner parken som sidste år igen i efterårsferien 
med Magisk Halloween med 10.000 græskar, 
hekse, skeletter, kæmpeedderkopper og meget 
andet spændende. Den samlede vurdering er, 
at når året er slut, vil der have været mellem 
630.000 og 640.000 besøgende. Men det sam-
lede besøgstal var sidste år 662.000. 

GD bliver til ungdomsboliger
GRENAA  Grenaa Dampvæveris gamle bygning er 
er ikke længere anvendelige. Og det er også 
billigere at bygge nyt, men der skal bygges i tråd 
med historien. Kuben Management har på vegne 
af B45 søgt støtte til opførelse af 53 ungdoms-
boliger på 50 kvadratmeter til en samlet pris på 
55,6 mil. kroner. Den eksisterende lokalplan siger, 
at man skal gøre, hvad man kan for at bevare de 
eksisterende bygninger, men man tager til efter-
retning, at det ikke kan lade sig gøre. Men form 
og materialer fastholdes i det nye byggeri. Selv 
skorstenen genopføres til fuld højde.

Film skal promote Djursland
DJURSLAND  Næste år skal holdet bag „Min 
søsters børn i Afrika“ på besøg i Ree Park for at 
optage scener til den næste film i serien. Destina-
tion Djursland har været med til at stable samar-
bejdet på benene. „Der er ingen tvivl om, at en 
produktion af denne kaliber er med til at profilere 
Djursland og har en væsentlig betydning for 
stedet som turistmål,“ siger direktør for destina-
tionen, Flemming Rasmussen. Og kommunikati-
ons- og marketingchef i Ree Park, Mariane Øvall, 
supplerer: „Vi er rigtig glade for, at Obel Film 
har valgt at placere deres produktion i Ree Park. 
Temaet om truede dyrearter går fint i spænd med 
vores mission, og filmen appellerer til parkens 
kernepublikum.“

Auning ruster sig
AUNING  Som en konsekvens af de dystre 
udsigter for detailhandelen ruster Auning sig nu. 
Medieudvalget, der hører under Auning Handels-
standsforening, og som består af Jens Sørensen 
og Karis Bak havde arrangeret et møde på Auning 
Kro. Her fortalte Mikkel Pii fra firmaet Retail Con-
sulting Company om „Udviklingsprojekt Auning“, 
som er et kursusforløb bygget over en kon-
cept, som firmaet allerede gennemfører i andre 
handelsbyer. Det drejer sig om fire kursusdage 
forskudt over 3-4 måneder. Efter introduktionen 
var der generelt stor opbakning blandt medlem-
merne om at forsætte projektet. 

på erhvervsområdet, vi igangsatte 
i begyndelsen af året, virker, og 
det er også, hvad vi hører fra vores 
samarbejdspartnere i blandt andet 
Syddjurs Erhvervsforening. Men 
vi må også konstatere, at det ikke 
er slået igennem i DI‘s undersøg-
else – ikke endnu. Vi kan blandt 
andet faktuelt konstatere, at vi har 
forbedret sagsbehandlingstiden på 
byggesager markant. Vi er nu nede 
på 4 - 6 uger. Men at dette har bragt 
os på en absolut sidsteplads undrer. 
Så enten løber de andre kommuner 

endnu hurtigere end os. Eller også 
er denne forbedring endnu ikke 
slået igennem i undersøgelserne.

Når det er sagt, er det både min 
og byrådets holdning og konklu-
sion, at der er plads til konkrete 
forbedringer på mange områder – 
herunder på området for bygge- og 
miljøsagsbehandling og indenfor 
arbejdsmarkedsområdet, hvor 
virksomhederne altid skal opleve en 
hurtig og kompetent indsats. Og så 
er det en stadig opgave at arbejde 
med vores servicekultur, hvor det er 

Forandringer i Djurslands erhvervsklima

Borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune

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

http://www.aalsrode.dk
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et mål, at vi vil være en myndighed 
med indbygget servicekultur. Derfor 
er vi tæt på at søsætte et serviceud-
dannelsesforløb for vores medarbej-
dere. Dette er også indsatser inde-
holdt i vores erhvervshandlingsplan 
for i år. Jeg synes, at vi skal turde 
have is i maven og tro på, at de 
indsatser, vi har sat igang, vil virke 
og dermed også få gennemslag i de 
kommende års målinger.

Samtidig er der dog noget, der 
tyder på, at vi har et imageproblem 
at kæmpe med i Syddjurs Kom-
mune. En forsigtig konklusion på 
de tre analyser kunne nemlig være, 
at i jo højere grad der er tale om 
faktabaserede tal eller tilfælde, hvor 
de adspurgte i undersøgelserne 
har haft en konkret erfaring med 
Syddjurs Kommune, desto højere 
placerer Syddjurs Kommune sig i 
målingerne.

Nu vil vi tage resultaterne af 
undersøgelserne med ind i vores er-
hvervspolitiske drøftelser, ligesom vi 
vil fortsætte den konstruktive dialog 

med erhvervslivet, der har pågået 
det seneste år. Blandt andet i form 
af morgenmøder med erhvervslivet 
og de mere end 20 virksomhedsbe-
søg, som jeg og vores kommunaldi-
rektør har været på. Det fortsætter 
vi ufortrødent med.“

Vi vil arbejde med de  
svage punkter
Jan Petersen, borgmester, Nord-
djurs Kommune
„Både i DI‘s erhvervsklimaunder-
søgelse og Dansk Byggeris under-
søgelse af erhvervs- og byggevenlig 
kommuner har Norddjurs Kom-
mune en flot placering. Vi ligger 
i den bedre tredjedel samlet set, 
og jeg er især glad for at vi i DI‘s 
undersøgelse har plads nummer 
14 i virksomhedernes overordnede 
vurdering af kommunens erhvervs-
venlighed. På dette punkt har vi 
forbedret vores placering fra sidste 
år. Og vi har fastholdt vores plads 
i den øverste tredjedel i Lokalt 
Erhvervsklima.

Der vil fra år til år altid være be-
vægelser på de enkelte parametre, 
da de øvrige kommuner selvfølgelig 
også ønsker flytter sig. Vi er stadig i 
toppen på sagsbehandling indenfor 
sygedagpenge, miljø og byggesags-
behandling, og vi er blevet bedre til at 
bruge private leverandører. Vi bruger 
undersøgelsen til målrettet at arbejde 
med de punkter, hvor vi er svage, og 
hvor vi kan gøre noget ved det.

Infrastruktur og transport er vort 
store problem, og her er der både 
mental og fysisk geografi, der giver 
os et svagere udgangspunkt end 
de kommuner, der ligger lige op ad 
motorvejsnettet. Derfor er infra-
strukturinvesteringer nødvendige, 
og jeg håber, det vil forbedre vores 
placering. Jeg håber, at der frem til 
2017 investeres i infrastrukturen 
til og på Djursland i form af en om-
fartsvej til Grenaa Havn, elektricifi-
cering af letbanen og færdiggørelse 
af hængslet ved Sdr. Borup.

Dansk Byggeris undersøgelse 
er lidt anderledes i sin opstilling. 

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 

Forandringer i Djurslands erhvervsklima

http://www.kattegatcentret.dk
http://www.bohlskilte.dk
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Administrationen samles
SYDDJURS  Der er nu enighed i byrådet i Syd-
djurs Kommune om, at administrationen benytter 
de to rådhuse i Ebeltoft og Hornslet. Dermed blev 
ideen om en ny administrationsbygning i enten 
Kolind eller Rønde nedstemt. Ligeledes var der 
heller ikke flertal for en samlet administration 
i Ebeltoft. Ud over en ombygning i Ebeltoft og 
Hornslet omfatter planerne også, at biblioteket 
flytter ud af bygningen på Lundsbjerg 2. Et fælles 
byggeri med f.eks. bibliotek og haludvidelse i 
tilknytning til Byens Hus i Kolind kan komme på 
tale.

Mange vil på kursus  
i efterårssæsonen 
DJURSLAND  Der er i år usædvanligt mange, der 
har henvendt sig til FOF for at komme på kursus. 
Kulturhuset i Grenaa har fået mere end 1100 til-
meldinger, og det er en stigning på 33 % i forhold 
til sidste år. Ikke mindst er sprogundervisningen 
eksploderet. Der oprettes nu et nyt spanskhold i 
Hornslet. Ebeltoft får et franskhold. Og i Auning 
kan man nu også gå til russisk. 

Ny Kattegatvin fra Frankrig
GRENAA  Ud over en rød Norddjursvin, der er en 
kraftig rødvin fra Rhone i Frankrig, og som blev 
lanceret af Vinoteket i Grenaa sidste år, kan virk-
somheden nu også levere såvel en hvidvin som 
en rosévin. Begge vinene kommer fra samme 
vingård som rødvinen. Efter det oplyste er det en 
perfekt gaveidé og en souvenir fra Djursland. Etik-
ken er lavet af den lokale kunstner Egil Classen. 
Valget af vinene har Bent Ketelsen, Vinoteket 
stået for. 

Dagligvarer til døren
DJURSLAND  SuperBrugsen i Glesborg be-
gynder nu på at levere varer direkte ud til den 
enkelte forbruger. Baggrunden for systemet, der 
er udviklet af Osuma.dk, skal sikre, at kunderne 
altid får de rigtige varer. Ifølge uddeler Leif Fisker, 
så vurderer han, at det får stor betydning for 
butikken. „Vi har tidligere kørt ud med varer til 
kunderne, men nu har vi gennem et online bestil-
lingssystem og bedre pakningsmuligheder fået 
muligheden for at skalere det til, at vi kan dække 
hele Djursland,“ siger han.

Grenaa Taxa stadig 8710 2525
NORDDJURS  For god ordens skyld skal vi 
oplyse, at Grenaa Taxa, der er en forening bestå-
ende af flere selvstændige vognmænd i Nord-
djurs Kommune, har et bestillingskontor med 
nummeret 8710 2525. Det er i dag det eneste 
fungerende bestillingskontor i kommunen. Se 
evt. www.grenaataxa.dk.
Nummeret 4 x 35 har en tilladelse, men ingen 
vogne i kommunen.

På visse punkter afviger den fra 
DI-undersøgelsen. Der kan være 
forskel på de objektive oplysninger, 
som man kan identificere – og så 
det, som virksomhederne oplever 
i praksis. Om den undersøgelse vil 

jeg konstatere, at også her ligger 
Norddjurs Kommune i den bedste 
tredjedel.“

Forandringer i Djurslands erhvervsklima

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

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.revisionsgruppen.dk
http://www.kovsted.dk/
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FORD MONDEO STC COLLECTION

291.618 KR.
BESKATNINGSGRUNDLAG FRA

• SD navigation med touchscreen, Bluetooth og USB 
• Fartpilot
• El-foldbare sidespejle
• Parkeringssensorer for/bag
• Måtter for/bag
• Dørtrinsbeskytter for
• LED kørelys
• 17” alu-fælge med 15 eger (som Titanium)
• Tagræling (sort) til stationcar
• Krom liste nederste vindueskant

FORD S-MAX COLLECTION

349.411 KR.
BESKATNINGSGRUNDLAG FRA

• SD navigation med touchscreen, Bluetooth og USB 
• Fartpilot
• El-foldbare sidespejle
• Parkeringssensorer for/bag
• Måtter for/bag
• Dørtrinsbeskytter for
• LED kørelys
• 17” alu-fælge med 15 eger (som Titanium)

FORD GALAXY COLLECTION

348.579 KR.
BESKATNINGSGRUNDLAG FRA

• SD navigation med touchscreen, Bluetooth og USB 
• Fartpilot
• El-foldbare sidespejle
• Parkeringssensorer for/bag
• Måtter for/bag
• Dørtrinsbeskytter for
• 17” alu-fælge med 15 eger
• Forskydelige tagbøjler
• 5 sæder

En ny Ford kommer altid med dejligt meget udstyr. Og nu kan du få endnu mere udstyr for 
pengene med vores nye udstyrsvariant Ford Collection – endda til en attraktiv beskatning. 
Kig dig lidt omkring, find dit favoritudstyr og kontakt din Ford forhandler for at høre mere. 

                                                          ford.dk

Godt nyt til udstyrsfans!

Alle de viste biler er 2.0 TDCi 140 hk.
Ford Collection beskatningspriserne gælder, når bilerne er leaset via Ford Business Partner.  
Bilerne er vist med ekstraudstyr. 
Brændstoføkonomi 12,2-23,3 km/l. CO2 114-189 g/km. Energiklasse A+ E-

http://www.autohus.dk


En gang til foråret er alle Siemens 
møller på plads. 111 stk. på 88 kva-
dratkilometer. Kablerne er allerede 
lagt helt til Trige. Næste år, hen over 
sommeren vil mølleparken være klar 
til at levere 400 MW, og det svarer 
såmænd til 4 % af det samlede 
elforbrug i Danmark eller til elforbru-
get hos 400.000 husstande.

Det er et kæmpeprojekt, der kun 
overgås af metrobyggeriet og det 
kommende Femern Bælt projekt. 
Og det er gået stærkt, og alt tyder 
på at tidsplanen overholdes. For gør 
den ikke det, så vanker der DONG 
en bøde i størrelsesordenen 1 mia. 
kroner.

Det fortalte Jens Nybo Jensen fra 
DONG Energy om. Han kunne også 
fortælle, at selvom man nu kan se 
en ende på selve etableringen, vil 
der også i de kommende 20-25 år 
være beskæftigelse på såvel Grenaa 
Havn som ude på sitet. Med base 
på havnen og med tre fartøjer til at 
servicere havmølleparken forventer 
man en fast stab på omkring 70 
personer. 

Djurs Wind Power (DWP) har 
været en succesfuld underleveran-
dør, men skal nu videre. Langt de 
fleste har haft udbytte af projektet. 
Det blev anslået, at DWP har skabt 
en lokal omsætning på omkring 
150 mio. kroner. Dertil kommer en 
række formodede ekstra indtægter 
til detailhandelen og anden afledt 
virksomhed.

Fremtiden hedder genbrug
I sit indlæg fortalte tidligere Grenaa-
borgmester, nu medlem af Region 
Midt, Gert Schou, om regionens 
interesse og arbejde med skrotning. 
Han fortalte om et potentiale på 
omkring 600 boreplatforme, der skal 
skrottes inden for de næste 30 år. 
Efter hvad Erhverv Djursland erfarer, 
skulle der inden for de nærmeste år 
være omkring 70 platforme i Nord-
søen, der skal skrottes. Når skrotpri-
sen er omkring 250 mio. kroner pr. 
stk., så er det virkelig mange penge, 
det drejer sig om.

Ifølge Åge Staghøj, der er ny 
direktør for Djurs Wind Power, 
handler det om at få så stor en 
del af denne kage som muligt 
bragt til Grenaa. Bare en 
enkelt eller to om året vil 
være en stor ordre. Stena 
Recycling har en afdeling 
på Grenaa Havn, og virk-
somheden har kontrakt 
med Offshore Center 
Danmark i Esbjerg 
omkring rådgivning 
i den forbindelse. En 
manual for skrotning skal ifølge 
Åge ligge klar i marts 2013. Så der 
skal handles. Organisationen skal 
allerede nu trimmes med henblik 
på virksomheder, der på den ene 
eller den anden måde kan være 
med i denne proces. Der skal også 
træffes aftaler med internationale 
konsortier, der kan bidrage. Ifølge 

Midt i september var der arrangeret en sejltur til 
Anholt Havmøllepark for medlemmerne af Djurs Wind 
Power. Den første mølle kunne beses. Solen skinnede. 
Der skulle laves status, men der skulle også ses fremad. 
For projektet er næsten færdigt. Og hvad så?
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Nu skal Djurs  
Wind Power videre
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Åge, så er det nye ord „cirkulær 
økonomi“ – affaldsbegrebet er 
afskaffet.

Andre projekter
Der er til stadighed havbaserede 
mølleparker på planlægningsbor-
det i Danmark. Hovedsagelig på 
østvendte projekter vil DWP være et 
oplagt emne som underleverandør – 
nu med betydelig erfaring i havmøl-
leparker. I øjeblikket er der fokus 
på et projekt ved Mejl Flak i Aarhus 
Bugt. Men også en destination 
som farvandet ud for Kalundborg er 
nævnt som én ud af flere andre de 
kommende år.

Under selve oplægget på turen 
ud til Anholt Havmøllepark, blev der 
talt om de kommende stadigt større 
møller, der skal produceres. Disse 
nye møller kan næppe transporte-
res ad landevejen. Om ikke Grenaa 
Havn med den store vanddybde og 
andre gode faciliteter, ville være en 
oplagt placering for en ny vindmøl-

lefabrik? Tilsyneladende var der flere 
der kunne se perspektiver i den 
tanke. 

Femern Bælt kan også være en 
mulighed for DWP. Hvilken know-
how har man her behov for, og 
som kan fremskaffes på Djursland? 
Salgs- og udviklingschefen for 
Femern Belt Services var til stede 
på dagen. Der er tale om, at et 
arrangement til afdæking af disse 
muligheder i den kommende tid skal 
sættes på skinner. Det vil DWP’s 
medlemmer høre mere om.

Endelig var Havets Hus på banen. 
Her blev der fortalt om tangproduk-
tion. Tang bruges til mange ting nu 
om dage. Flere end man aner. Ideen 
er at sætte en tangproduktion i gang 
mellem møllerne. Næppe noget 
umiddelbart for DWP-folkene, men 
sikkert en spændende tanke 
for mange andre med iværk-
sætterblod i årene.
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Nu skal Djurs  
Wind Power videre
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www.papirgaarden-grenaa.dk
Tlf. 8632 1111 · Århusvej 146 · 8500 Grenaa

Har du brug for en 
anderledes julekurv?

Kig ind og se vores store 
udvalg, så finder vi lige den 

kurv du har brug for.
Vi laver 

den kurv 
der passer 

til dit 
budget

Jeg laver ALT i gavekurve, både til firmaer og 
private, og giver altid et godt tilbud ved 
bestilling af flere kurve.

Alle kurve er med lige hvad du kan tænke dig
– super lækre råvarer og hvis du synes, lidt 
lækkert brugskunst.

Jeg laver Djurslandskurve, 
Italienske kurve, franske kurve, 
landkurve, børnekurve 
og venindekurve, så kun 
fantasien sætter grænser.

Robstrupvej 2a · 8500 Grenaa · Tlf: 3123 7206
www.LouisesVerden.dk

Ring eller kom forbi, så finder vi sammen 
lige det du kunne tænke dig.

Alt i gavekurve

ØSTERGADE 18 · GRENAA · Tlf. 86 32 00 83

WWW.OSTERGADESSLAGTER.DK

 • Sylte • Baconcreme      
 • Leverpostej • Pestoer      
 • Medister • Friske røgvarer
 • Farseret kalkun • Frisk skåret pålæg
 • Hjemmelavede salamier
 • Angus kvæg til den møre bøf

Husk at bestille friskslagtet 
fjerkræ til jul.

Ring eller kom ind i butikken for bestilling.

Shop os på nettet: seasideshop.dk

Forkæl dit personale med 
et gavekort til Seaside

– tro os, dine feminine medarbejdere 
vil ELSKE DIG for det :-)

Vi har et lækkert sortiment 
inden for tøj, sko, smykker, 
tasker, bælter, parfumer... 
Ja, alt hvad et kvindehjerte 
begærer

Julehilsen
Pia & Hanne

http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.louisesverden.dk
http://www.ostergadesslagter.dk
http://www.seasideshop.dk


Vi mødes på privatadressen. 16 etager oppe over Aar-
hus tæt op ad banegården. Her er udsigten fremrag-
ende. Også til Djursland. Dog ikke helt til Silkeborg, 
hvor Åge Staghøj er født for 58 år siden, og siden 
boede med sin familie de første mange år. Han blev 
uddannet tømrer, og hustruen, Kirsten Lomborg, blev 
sygeplejerske.

„En god håndværkeruddannelse kan bruges til 
mange ting. Jeg tror, at jeg med den baggrund 
svinger godt sammen med de mange mindre og 
mellemstore virksomheder, der er tilknyttet Djurs 
Wind Power,“ siger han.

Efter en række år som håndværker og byggeleder 
blev han ansat i Arbejdstilsynet og beskæftigede sig 
med arbejdsmiljø, inden han i 1998 blev afdelingsleder 
hos MT Højgaard. Herefter fulgte job som chefkon-
sulent hos Dansk Byggeri og VIA University College til 
selvstændig konsulent i samarbejde med Ankerhus. 
De seneste år arbejdede han med 3D kommunikation. 
Et nyt og spændende projekt, der i princippet går ud 
på at skabe simuleringsplatforme til træning, undervis-
ning og virtuelle møder alle de steder, hvor der er en 
computer tilgængelig med adgang til internettet. For 
det arbejde modtog han i 2009 Undervisningsministe-

riets E-læringspris. „3D 
kommunikation 

er som at 

„Jeg er en  
matchworker“

Han har arbejdet som projektleder i mange år, fordi han gerne vil 
have folk med forskellige baggrunde til at arbejde sammen. Og det 
lykkes som regel. Nu er han blevet chef for Djurs Wind Power, en 
succeshistorie, som skal forankres med en række nye initiativer.
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„Vi sidder alle tusinder af kilometre 

fra hinanden. Det er simpelthen en 

enestående måde at få viden på.“
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Direktør Åge Staghøj, Djurs Wind Power A/S



se en udsendelse i fjernsynet, hvor man selv styrer en 
af personerne. Man kan så både tale, skrive på tavle, 
tænde for power pointen og det hele. Det er jo smart. I 
øjeblikket kører jeg et projekt, hvor grønlandske ledere 
er ved at tage en diplomuddannelse på denne måde. 
Og vi sidder alle tusinder af kilometre fra hinanden. 
Det er simpelthen en enestående måde at få viden på. 
Det er billigt, det er hurtigt, det er fleksibelt – og det 
er sjovt. Det er heller ikke så teoretisk, så det ville sag-
tens kunne anvendes til vidensformidling på eksempel-
vis erhvervsskolerne.“

Fra forskning til faktura
Mens Åge Staghøj arbejdede hos Dansk Byggeri, blev 
han opfordret til at tage en MBA i projektledelse. Efter 
yderligere et par opfordringer gik han i gang i 2003 og 

blev færdig i 2005. „To dage 
– eller snarere to 

døgn – hver 
anden uge plus 
fuld erhvervsar-
bejde. Her blev 
den praktiske 

ledelses-
erfaring 
koblet 
sammen 
med en 

teoridel. Det gav mig et ordentligt skub. Det hjælper 
mig i høj grad med strategierne og forretningsplanerne 
i dag. Det gør også, at jeg har lettere ved at få lære-
anstalter og erhvervsvirksomheder til at tale sammen. 
Jeg har indsigt og respekt for begge verdener. Det 
handler om at kunne gå fra forskning til faktura. Jo, jeg 
opfatter bestemt mig selv som en matchworker. Jeg 
kan lide at få ting til at ske på tværs af kulturer,“ siger 
han.

Nu ser han frem til at gøre Djurs Wind Power klar til 
nye tider. „Om cirka et år er Anholt Havmøllepark fær-
digbygget. Udløbsdatoen er september 2013. Her har 
min forgænger Morten Basse Jensen været en utrolig 
succesfuld iværksætter på projektet. Nu skal vi ind i 
den næste fase. Og den har vi allerede gode planer 
for,“ siger Åge Staghøj.

Fritidsliv
I dag arbejder hustru Kirsten med forskning på Institut 
for Folkesundhed. Børnene, tre voksne knægte, er for 
længst fløjet fra reden. De bor alle i København og har 
gode uddannelser og job.

Åge løber et halvmarathon næsten hver søndag. Det 
tager to timer. „Jeg løber jo ikke så stærkt.“ Et enkelt 
maraton har han også klaret. Det var i Berlin år 2000.

Generelt bliver naturen omkring Aarhus brugt flittigt. 
Det bliver Jammerbugten også. Her købte familien 
et sommerhus for nogle år siden. På en naturgrund. 
Græsplæner er vist ikke noget, Åge bryder sig så 
meget om. Huset bliver brugt hele året. „Vi arbejder 
begge meget, og heroppe kobler vi virkelig af. Uden for 
sæsonen kan vi hjemmefra tænde for varmen i som-
merhuset. Når vi ankommer, er det dejligt varmt. Så er 
det lige til at bruge – og det gør vi.“
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„Jeg opfatter bestemt mig selv som en 

matchworker. Jeg kan lide at få ting til 

at ske på tværs af kulturer.“
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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 

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

Rolshøjvej 2 · 8500 Grenaa · Tlf.: 8759 1212 · www.kattegatteknik.dk
VI SERVICERER OG REPARERER ALLE MÆRKER – RING ELLER KIG IND

• Reparationer
• Service & eftersyn
• Hydraulik

• Syn, skader
• Elektroarbejde
• Afbalancering

• Eftersyn af hejs-
   kraner, liftbag-
   smække m.m.

Din nødservice til udskiftning af 
slanger på stedet

 

 

Rønde og Omegns 
Sparekasse 
En tredobling af resultatet 
før skat er et flot resultat i en 
usikker tid. Fra et overskud 
på 628.000 kroner pr. 30.6 
sidste år til 1.941.000 kroner i 
år. Ud over en konvertering af 
realkreditlån skyldes en stor 
del af sparekassens succes 
også en øget kundetilgang. 
Blandt andet fordi andre 
pengeinstitutter har forladt 
området. Nordea valgte at 
lukke sin afdeling i maj, og 
Sparekassen Kronjylland 
lukkede i Mørke og flyttede til 
Auning. 

Ofelia og Trolden 
skifter ejer
De to forretninger på 
Centervej i Auning har pr. 
1. oktober fået nye ejere. 
Denne dag overlod Marianne 
og Ole Danielsen butikkerne 
til de nye ejere, Marianne og 
Morten Andersen. Familien 
bor i forvejen i byen. Morten 
er fra Auning, mens Marianne 
er fra Assentoft og har 
en baggrund som SOSU-
assistent. De nuværende 
ansatte i Ofelia og Trolden 
fortsætter under de nye ejere.

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.

LAG infomøde
23. oktober 
Info om LAG støtte og proceduren for
ansøgninger i 2013. 
Se www.lag-djursland.dk for yderligere 
info.
Arr. LAG Djursland

Iværksætterkursus 
23. oktober kl. 17.00-20.30
Præsentation og  iværksætterrollen
30. oktober kl. 17.00-20.00
Revision og LAG-Djursland
Arr. Syddjurs Erhvervsforening 
Sidste 2 ud af 6 kursusaftener.
Tilmelding/info www.syddjurserhverv.
dk el. Hanne Madsen 8880 9990 / 
hm@syddjurserhverv.dk

Innovationsbussen
25. oktober
Inspirationsrejse i medtech-branchen 
spækket med ny viden, nye 
teknologier, input, netværk og konkrete 
forretningsmuligheder. Arr./info: tct@
teknologisk.dk

Iværksættercafé
31. oktober kl. 17.00 - 19.00
Arr./info www.startvaekst-norddjurs.dk

Mød iværksætterhajerne
12. november kl. 16.00
Hør bl.a. succeshistorien bag Århus 
Charter og KOLLISION DESIGN 
OFFICE og mød andre iværksættere 
og virksomhedsejere over netværk og 
god mad. Gratis deltagelse.
Arr. Norddjurs Erhverv, gratis.
Tilmelding/info: hak@norddjurs.dk

LAG Djursland ansøgningsfrist
11. december 
Se www.lag-djursland.dk for yderligere 
info. 

Ny 
afdelingsdirektør

Lars Stadsgaard Henning er 
ansat som afdelingsdirektør 
i Sparekassen Djurslands 
Grenaa-filial. 
Han kommer fra en stilling 
som erhvervsrådgiver i Dan-
ske Andelskassers Bank A/S.
Lars afløser afdelingsdirektør 
Mogens Adamsen der går på 
pension.

http://www.rjakobsen.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.kattegatteknik.dk
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Attraktive erhvervslejemål
på Grenaa Havn

•	fleksibel indretning – op til max. 
140 m2

•	lyse og regulære lokaler
•	adgang til fælles møde- og 

præsentations-lokale, WC, 
fællesentré mv.

•	formidabel udsigt over havn og 
Kattegat

•	masser af fri parkering

•	direkte adgang til overordnet 
vejnet

•	aktivt hus med samarbejds-
muligheder (reklamebureau m.fl.)

•	attraktivt prisniveau

Kontakt havne- og terminalchef 
Inge Lise Riis, tel. 9620 0265
ingelise.riis@stenaline.com

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

Nye selskaber
Norddjurs
34692238 NORDDJURS-ARKITEKTEN ApS ......................................................... 27.08.2012
34692734 FRISKFISKEN DELIKATESSEVOGNEN ApS ......................................... 28.08.2012
34696209 BAGNER A/S ........................................................................................ 03.09.2012
34705828 AH TRANSPORT ApS ........................................................................... 19.09.2012
33769091 ANIMIXA ApS ....................................................................................... 19.09.2012
34706034 GRØNSAGSMESTERNE ApS ............................................................... 19.09.2012

Syddjurs
34692203 ORMEL CONSULT ApS ........................................................................ 27.08.2012
34694753 EXIT.DK ApS ......................................................................................... 31.08.2012
34701822 NU TIDENS TØMRER ApS ................................................................... 12.09.2012
31483263 HJELM & HENRIKSEN ApS ................................................................. 18.09.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
29536201 MORPHEUS-PILLOW A/S .................................................................... 27.08.2012
26359783 SAVER ApS .......................................................................................... 27.08.2012
27928714 SAVER COMFORT ApS ........................................................................ 27.08.2012
33769091 ANIMIXA ApS ....................................................................................... 28.08.2012
30345207 BP MASKINER ApS .............................................................................. 31.08.2012
32949185 SUPERAUCTION ApS .......................................................................... 04.09.2012
10069262 MHA 267444 ApS ................................................................................ 05.09.2012
33749252 MBR ApS ............................................................................................. 06.09.2012
27763731 FS GRUPPEN, ÅRHUS ApS ................................................................. 14.09.2012
20032839 VITO POLSTER MØBLER AF 1997 ApS .............................................. 18.09.2012
74145728 IJSM AF 25/8 2010 ApS ....................................................................... 19.09.2012
45043517 NDEF ApS ............................................................................................ 19.09.2012
32264778 JMH TRANSPORT ApS ........................................................................ 20.09.2012
33953100 COOL, NEXT GENERATION ApS ......................................................... 21.09.2012

Syddjurs
29518858 SYDDJURS BLIK APS .......................................................................... 27.08.2012
30176006 KALØVIG-HUSET APS .......................................................................... 28.08.2012
30072499 NEWCO 2012 APS ............................................................................... 29.08.2012
33579209 TIDENS TØMRER APS ......................................................................... 29.08.2012
30584945 DOTFACE APS ..................................................................................... 30.08.2012
30824571 AS EJENDOMME APS ......................................................................... 31.08.2012
30195159 KF-H APS .............................................................................................. 31.08.2012
31784336 WAGNER RØNDE APS ........................................................................ 31.08.2012
31268249 WJB II SHIPPING APS ......................................................................... 31.08.2012
32672388 LYKKESTRUP BYG APS ....................................................................... 03.09.2012
32470939 DEN GAMLE KRO HORNSLET APS .................................................... 04.09.2012
14797289 LYSTRUP TOTALENTREPRISE APS ..................................................... 04.09.2012
20759305 OLE MADSEN TØMRERFIRMA APS ................................................... 04.09.2012
21189405 SMALLTOUCH APS ............................................................................. 04.09.2012
30896637 IMA CONSULT APS ............................................................................. 06.09.2012
25807715 S.B. BYG & MONTAGE APS ................................................................ 13.09.2012
32782256 FRK. FLORA APS ................................................................................. 14.09.2012
26625335 HANS HOLST A/S ................................................................................ 14.09.2012
31758572 GBS CERTIFICERING APS ................................................................... 17.09.2012
27775950 KVITØRN A/S ....................................................................................... 18.09.2012
29209774 UNIQ HUSE A/S ................................................................................... 18.09.2012
25829905 KIPA APS .............................................................................................. 20.09.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Alle data er indhentet i perioden 
25.08.2012 - 21.09.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,7)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -0,2 -(0,1)
Antal ansatte 9 (5)

Gastrolux 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 2,4 (3,2)
Resultat før skat -1,3 (0,1)
Egenkapital 1,4 (2,7)
Antal ansatte 14 (19)

Mols-Linien A/S
Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C
[Færgehavnen, 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)

Terma A/S
Hovmarken 4, 8520 Lystrup
[Fabrikvej 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  29.02.2012 
Bruttofortjeneste 261,9 (234,8)
Resultat før skat 68 (60,6)
Egenkapital 421,5 (385,2)
Antal ansatte 01.23 24/09/12 
01.51

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro

Ejere: Svend Pilgaard, Henrik 
Pilgaard Holding ApS og 
Jørgen Pilgaard Holding ApS)

Regnskabsafslutning: 
30.04.2012

Bruttofortjeneste 7,7 (5,9)

Resultat før skat 1,1 -(1,2)

Egenkapital 7,4 (6,6)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Svend Pilgaard Automobiler 
i Ryomgaard har vendt et 
resultat før skat på 1,2 mio. kr. 
til et overskud på 1,1 mio. kr. i 
år. Samtidig er bruttoavancen 
hævet med 30 %. Det er de 
tre ejerledere Svend, Henrik, 
Jørgen Pilgaard selvsagt godt 
tilfredse med.
„Vi har ansat tidligere revisor 
Jens Vindfeldt som deltids 
daglig leder. Med ham ved 
roret tog vi nogle hårde 
afskrivninger sidste år,“ 
fortæller Henrik Pilgaard. „Vi 
har strammet op på alle pro-
cedurer, effektiviseret og så 
koncentrerer vi os mere om 
erhvervsbiler – både lastbiler, 
busser, taxa og varebiler.
Vi har stort udbytte af sam -
arbejdet med Jens Vindfeldt, 
der også deltager i vores be-
styrelsesmøder, uden dog at 
være en del af bestyrelsen.“
Virksomhedens tankstation 
og butik har fået en opfrisk-
ning, og Henrik regner med 
en fornuftig indtjening også 
her, selvom lukkeloven nu er 
fortid.
Ledelsen tror på et fornuftigt 
resultat til næste år, og Henrik 
fortæller, at der er planer om 
på sigt at udvide med et nyt 
lastvognsværksted.

Fokus på 
erhvervsbiler 
giver vækst

Bliv EK    TRAkunde i

-og få Djurslands bedste lønkonto

mailto:info@erhvervdjursland.dk
mailto:ingelilse.riis@stenaline.com
http://www.lindgaard-nielsen.dk


I bestræbelserne på at øge kundefokus og hæve 
kompetencerne, ændrer Danske Bank på organisationen, 

således at erhvervscentret vil få fysisk placering i 
Randers, men med en udstrakt grad af mobil kontakt 

til kunderne. Det er stadig de samme erhvervsrådgivere, 
der betjener erhvervslivet på Djursland. 

Danske Bank skal være enklere, 
hurtigere og mere effektiv
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Erhvervsdirektør Hardy Husum, Danske Bank



„Vi skal være hammergode til vore 
kunder,“ siger erhvervsdirektør 
Hardy Husum. „Derfor tilpasser vi 
strukturen til fremtidens krav. Den 
helt nære kontakt til vore erhvervs-
kunder med en enkelt erhvervsråd-
giver i hver afdeling på Djursland 
– og i det øvrige land – holder ikke 
længere. Det gør den ikke af flere 
grunde: For det første er det afgør-
ende vigtigt, at vore rådgivere hele 
tiden har en faglig viden, der er i 
top. Det kan hun eller han ikke have, 
når vedkommende er placeret på en 
arbejdsplads, hvor det erhvervsfag-
lige input mangler. Vi risikerer at gå i 
stå. Vi skal kunne netværke internt. 

Medarbejderne skal hele tiden være 
tæt på hinanden, hvis den fagligt 
høje standard og den optimale 
service skal bibeholdes. Det andet 
forhold handler om, at man i dag 
i langt højere grad kommunikerer 
via telefon og internet. Mange ting 
kan klares, uden at vi nødvendigvis 

behøver at være i 
samme lokale. Hvis 
man som erhvervs-
mand skal have 
lavet en bankfor-
retning, så går 

man jo ikke 
lige ind fra 

gaden.

Man aftaler en tid på samme måde, 
som hvis bilen skal repareres, eller 
man skal til tandlæge. Og her er 
vi parate. Vi kan principielt møde 
kunderne, hvor de ønsker det. På 
deres egen virksomhed, hos dem 
selv privat, i en afdeling af Danske 
Bank på Djursland – eller i Aarhus 
eller på erhvervscentret i Randers. 
Alle erhvervsrådgivernes telefoner 
er tilgængelige, er den ene optaget, 
kan en anden lave en aftale på kol-
legaens vegne. Vi mener, at vi med 
den nye struktur har større kundefo-
kus end nogensinde.“

Danske Banks nye danmarkskort
Den nye organisering har betydet, 
at Danmark er blevet inddelt i 4 
regioner. Midt-Nord går ned til og 
med Horsens og over til Ringkøbing-
Skjern. Resten af Jylland og Fyn 
er det andet område. Så er der 
Sjælland og øerne. Endelig er der 
region København. Region Midt-
Nord, hvor Djursland befinder sig, 
er igen delt op i syv erhvervscentre. 
Her finder vi Nord- og Syddjurs 
kommuner sammen med Randers 
og Mariagerfjord kommuner. „Det 
er hele denne nye struktur, vi gerne 
ville køre ud og fortælle vore kunder 

noget mere om, men vi må også 
være så nøgterne at konstatere, at 
vi næppe kan nå hele raden rundt. 
Men vi fortæller gerne om den, når 
lejlighed sig byder,“ siger en smil-
ende Hardy Husum. „Vi er en bank 
med afdelinger i flere lande, og vi vil 
hele tiden forsøge at gøre tingene 
enklere, hurtigere og mere effektiv. 
Vi er i dag en topmoderne, grænse-
overskridende, nordeuropæisk bank. 
Nu hedder vi i øvrigt Danske Bank, 
uanset i hvilket land vi er repræsen-
teret i. Desuden har vi kontakter 
over stort set resten af verden. 
Det betyder, at vi kan hjælpe vore 
kunder, uanset hvor vi er på denne 
klode. Det betyder noget, når vi 
tænker på de mange erhvervskun-
der, som handler globalt. Det er 
også i den sammenhæng, vi skal 
tænke, når vi ønsker at bibringe 
vore erhvervsrådgivere den store 

professionelle og faglige indsigt. 
Den enorme viden og indsigt, der 
skal til i dag, er svær at rumme hos 
den enkelte medarbejder uden et 
tæt samarbejde og netværk. Men 
vi har den. Og er der virksomheder 
ude på Djursland, der ønsker at 
drøfte eventuelle bankforretninger, 
er vi altid parate,“ hævder Hardy. 
„Vi er nemme at få fat på. Og vi er 
nemme at lave aftaler med.“

Den nye chef
Hardy Husum, 58 år, tiltrådte den 
1. juni som erhvervsdirektør for 
Mariagerfjord, Randers, Syd- og 
Norddjurs kommuner. Dermed 
er han øverste chef for bankens 
erhvervsrådgivere på Djursland. 
Han har netop haft 40 års jubilæum 
i bankverdenen. Efter en elevtid i 
Vejle og en tid hos Søværnet kom 
han til Sjælland. Her var han fra 
1975 til 1986. Så gik turen til Kold-
ing som kontorchef og til Randers 
som Erhvervsfilialdirektør. De se-

nere år hovedsagelig som erhvervs-
chef og erhvervskundechef – og til 
sidst gruppechef og stedfortræder 
i Finanscenter Jylland Øst Erhverv 
fra 2008. 

Hardy har tre voksne børn og bor 
sammen med sin hustru Margit i 
Stevnstrup ved Langaa. På hjemme-
fronten går en stor del af tiden med 
frivilligt arbejde.

Danske Bank skal være enklere, 
hurtigere og mere effektiv
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„Det er afgørende vigtigt, at 

vore rådgivere hele tiden har 

en faglig viden, der er i top.“

„Vi er i dag en topmoderne, 

grænseoverskridende, 

nordeuropæisk bank.“



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.

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
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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

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

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

http://www.hjhansen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.kvistjensen.dk

