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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

DLG Tele og Land & Fritid i Grenå står 
altid klar til at hjælpe din virksomhed 
med at � nde den helt rigtige teleløsning

Samsung Galaxy Xcover 2 720,00
DLG Pro 2 i 12 mdr. á kr.  99,- 1.188,00 
Oprettelse (engangsbetaling) 159,20
Fragt (engangsbetaling) 40,00

  2.107,-Min. pris i bindingsperioden 
inkl. DLG Pro 2

720,-
TE LE FONENS PRIS

For at kunne få DLG Pro abonnementer forudsættes det, at du har et aktivt CVR/SE-nummer. Abonnementet er bindende i 12 mdr. Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms. 
Priserne gælder kun i forbindelse med nytegning af mobilabonnement. DLG Tele tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder hele juni måned 2013.

D I N L O K A L E T E L E - B U T I K

Samsung Galaxy Tab 2, 10.1 2.880,00
DLG Pro 0 i 12 mdr. á kr.  9,- 108,00
DLG Data Mini i 12 mdr.  á kr. 40,- 480,00 
Oprettelse (engangsbetaling) 159,20
Fragt (engangsbetaling) 40,00

  3.667,-Min. pris i bindingsperioden 
inkl. DLG Pro 0

Ring for tilbud på erhvervs telefoni – DLG i Grenå tlf.: 33 68 62 31

Deltagelse er gratis.

Tilmelding senest den 24. juni til: 
lene@djurslandserhvervsraad.dk

Professor Henning Jørgensen, 
Arbejdsmarkedsforsker ved 
Aalborg Universitet, Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, 
Institut for statskundskab og 
Center for Arbejdsmarkeds-
forskning CARMA vil fortælle om 
arbejdsmarkedet og kompeten-
ceudvikling.

Fyraftensmøde
– det fremtidige/rummelige arbejdsmarked

Torsdag den 27. juni 2013
Indgangen til Djurs Sommerland, 

Randersvej 17, Nimtofte

17.00  Rundvisning v/Henrik B. Nielsen
17.50  Velkomst 
18.00  Jobrotation, fleksjob mm. v/CKJ,  
 Jobcenter Norddjurs og Syddjurs
18.30  Strategisk kompetenceudvikling og 
 jobrotation v/ledere fra virksomheder 
 der anvender jobrotation
18.50  Spisning
19.50  Foredrag v/Henning Jørgensen
21.00  Tak for i aften

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk
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Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med 
kildeangivelser efter gældende regler. Erhvervs-
profilen og advertorial er betalt indlæg.

Din historie er vigtig

„Erhvervsprofilen“ i Erhverv Djursland, hvor vi en 

gang om måneden sætter fokus på en Djursland 

virksomhed, er en både efterspurgt og popu-

lær artikelserie. Ofte er indholdet en form for 

portræt, hvor vi sammen med dig i tekst og bil-

leder kommer rundt om virksomheden. Profilen 

er betalt af virksomheden og som i en annonce 

bestemmer, man selv indholdet.

Nu introducerer vi en ny type betalt artikel i 

magasinet: „advertorial“. Ordet er en sammen-

skrivning af advertising (annoncering) og editorial 

(redaktionelt budskab). En advertorial forener det 

bedste fra de to verdener: 

Men din nyhed eller historie, f.eks. om et nyt 

tiltag eller et nyt produkt, bliver fortalt igennem 

magasinjournalistikkens levende, redaktionelle 

sprog, der interesserer og appellerer til læseren. 

På den måde kan du få fortalt hele din historie,  

hvor en traditionel image-annonce kommer til 

kort.

I dette nummer er artiklene om Brobygning Kron-

jylland og Et godt syn begge advertorials.

Redaktionen

Væksten foregår i Asien 4
Fra Djursland til BRIK  Kvadrat A/S i Ebeltoft har gennemlevet en 
omsætningsstigning på 51 % p.a. Målet er at ramme en omsætning 
på 750 mio. kr. i 2015. Fremgangen sker i høj grad i Asien og i Mellemøsten.

Avispapir – et nyt isoleringsmateriale 6
På Møllerup Gods ved Rønde har man gennem de senere år arbejdet 
med at genopfinde papir som alternativt isoleringsmateriale. Det er 
nu lykkedes, og produktionen blev sat i gang i februar. 

Find nemmere nye unge medarbejdere 10
Lokale virksomheder kan gennem initiativet Bro  byg ning Kronjylland 
få hjælp til at finde og udvikle deres nye  medarbejdere – med effektiv 
sparring fra en af de tre erhvervsskoler.

Hele verden er min arbejdsplads 12
Personprofil  Ingeniøren fra Grenaa har vel egentlig kun været 
kendt i offentligheden siden 2010. Men fra da af begyndte det at gå 
stærkt. Som ankermand og nøgleperson for Djurs Wind Power har 
han været med til at skaffe store ordrer til Anholt Havmøllepark. 

Ajour – kalender – navne – selskaber 14 
regnskaber – ledighed – boligmarked

Entreprenøren i Ryomgård 18
Erhvervsprofil  På kort tid er Gerstrøm ApS vokset sig 
til at være en større entreprenørvirksomhed med egen vognmands-
forretning på Djursland.

Et godt syn forbedrer trivslen  20
på arbejdspladsen  
Fokus: Personlig sikkerhed  Med et nemt og overskueligt 
digitalt system forbedrer Nyt Syn i Grenaa nu sit koncept i forhold 
til erhvervslivet. Skærmbriller, sikkerhedsbriller og arbejdsbriller til 
medarbejderne bliver nemmere at administrere, samtidig med at det 
bliver mere overskueligt for virksomheden at have fuld kontrol over 
ydelser og priser.

Det perfekte arbejdsmiljø-køkken 22 
Fokus: Personlig sikkerhed  Lokalerne og ikke mindst køkkenet 
er indrettet efter LEAN-principperne. Man tager ikke fat i ting mere 
end højst nødvendigt og med færrest mulige løft. 



Fra DjurslanD til BriK

”Vi er en virksomhed, der produ ce-
rer designtekstiler via underleveran-
dører i Japan, England og Holland, 
og udlandet aftager  95 % af alt, 
hvad vi laver,” fortæller administre-
rende direktør Anders Byriel. ”Nu 
handler det om at holde energien og 
det høje tempo.” Han fortæller, at 
kunderne tilhører tre segmenter: Der 
er arkitekter, der er industri og der er 
detail, som Anders Byriel hellere vil 
kalde B2C – altså business-to-con-
sumers. Opgaven vil i de følgende 
år komme til at dreje sig om at 
komme tættere på disse segmenter. 
Og med en ny vision klar på tegne-
brættet om at være blandt de fem 
stærkeste brands i hver kategori i 
Europa og Asien, er ambitionsni-
veauet absolut i top. 

„Nu handler det om at holde 
energien og det høje tempo.”

Eksport gennem partnerskaber
”For os har det været den rigtige 
løsning at indgå partnerskaber på en 
række markeder. På den måde kan vi 
være sikre på, at vi er sammen med 

folk, der kender det pågældende 
område. Vi vil også kunne gøre det 
væsentligt hurtigere, end hvis vi 
selv skulle klare os igennem,” siger 
Anders Byriel.

„Nu udvikler Kina sig fire gange 
så hurtigt, som det skete den 

gang i Amerika.“

Fjernøsten
Sådan blev det også i Kina, hvor man 
har indgået et partnerskab, hvor Kva-
drat ejer halvdelen. Partnerskabet er 
indgået med to danskere, der blandt 
andet ejer en møbelvirksomhed i 
Kina, og som har boet i landet i over 
25 år. De kender markedet indgå-
ende. Siden er det gået rigtig stærkt. 
Fremgangen i omsætningen har 
været 85 % hvert år over de seneste 
tre år. Dertil kan man lægge den 
eksport, som Kvadrats europæiske 
kunder også sender til Kina. Ofte i 
form af færdigvarer som eksempel-
vis møbler.

”Vi var egentlig lidt bekymrede 
for at gå ind i på det marked. Der 

var blandt andet udfordringer med 
hensyn til lovgivning, korruption, 
ulovlig kopiering – og i det hele taget 
kulturforskellen. Kina er strukturelt 
et underudviklet marked. Vi kom 
relativt sent i gang i Kina, men jeg 
tror faktisk, at det var en fordel. 
Markedet er modnet kolossalt over 
de seneste fem år. For dengang 
lignede Kina USA på Rockefellers 
tid. Forskellen er blot, at nu udvikler 
Kina sig fire gange så hurtigt, som 
det skete den gang i Amerika. Da 
jeg besøgte Shanghai for tre år 
siden, fremstod den by som noget 
fra et helt andet årti. I dag ligner 
den en moderne, amerikansk 
storby,” siger Byriel, og 
gør opmærksom på, 
at Kvadrat i dag har 
tre selskaber i 
landet. 

Væksten foregår i Asien
Gennem de seneste tre år har virksomheden Kvadrat A/S i Ebeltoft 

gennemlevet en omsætningsstigning på 51 % p.a. Målet er at ramme en 

omsætning på 750 mio. kr. i 2015. Omsætningsfremgangen sker i høj grad 

i Asien og i Mellemøsten. Udfordringen ligger nu i at bevare momentum. 
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Alle vindmøller rejst
NORDDJURS  Nu er mølle nummer 111 rejst, og 
dermed er alle møller nu på plads. Tilbage venter 
opgaven med at sætte de sidste møller i drift. De 
vil være kørende, når parken officielt indvies den 
4. september, lover Flemming Thomsen, projekt-
direktør i DONG Energy.  

Mols-Linjen fortsætter
EBELTOFT  På et møde i Syddjurs Kommune, der 
var foranlediget af Jesper Mathiesen (S), Niels 
Erik Iversen (S) og Leif Lahn Jensen (S), kunne 
Mols-Linjen bekræfte, at man også i fremtiden vil 
sejle fra Ebeltoft. Under mødet var der fokus på 
initiativer, der kan være med til at støtte op om 
rederiet. Det er vigtigt at erhvervslivet på Djurs-
land bakker op omkring Mols-Linjen. Samtidig blev 
der på mødet klart tilkendegivet, at infrastrukturen 
på Djursland skal styrkes ved blandt andet at få 
Djurslandsmotorvejen forlænget. 

Ny ophuggerbedding på vej
GRENAA  Fra juli måned fordobler Fornæs Skib-
sophug sin ophugningskapacitet, når en ny ophug-
gerbedding til 20 mio. kr. tages i brug. Den årlige 
kapacitet øges dermed fra 15.000 tons til 30.000 
tons. Baggrunden er dog ikke opløftende, da 
årsagen er at de fleste skibe, der bliver hugget op, 
er under 3.000 tons, og det bliver stadig sværere 
at få en forretning ud af de små skibe i dagens 
marked. Det er også noget, der kommer til at 
påvirke de mindre havne negativt på sigt, fortæller 
direktør Peter Niemann. 

Ebeltoft nummer tre
EBELTOFT  Ebeltoft blev ikke Danmarks 
smukkeste købstad i år. Det blev Svaneke på 
Bornholm efterfulgt at Ribe og Ebeltoft. 15 
købstæder dystede om prisen, og stemmerne 
fordelte sig henholdsvis 22 %, 18 % og 14 % 
til Ebeltoft. Konkurrencen foregik gennem en 
afstemning på www.bygningskultur.dk 

Initiativpris til Grenaa Havn
NORDDJURS  Dansk Industri i Randers og Nord-
djurs har tildelt Grenaa Havn initiativprisen for 
2013. ”Grenaa Havn er kendetegnet ved, at man 
klogt og ambitiøst har lagt planer, der række ud 
i fremtiden. Det kræver en plan, hvis man vil nå 
nye mål, og det kan man roligt sige er lykkedes 
for Grenaa Havn. Tænk blot på den store udvi-
delse i havnen mod nord og evnen til at tiltrække 
statsmidler til en omfartsvej. Senest er Grenaa 
Havn i forbindelse med trafikforliget også blevet 
udvalgt som en af de fire jyske havne, der skal 
være udskibsningshavne for vindmøller,” sagde 
formand for DI i Randers og Norddjurs, Søren 
Fischer.  

Mellemøsten
Mellemøsten – som man i virksom-
heden kalder Arabia – og Fjernøsten, 
hvor også Australien indgår som 
et meget vigtigt marked, er samlet 
over de sidste fire år vokset 50 % 
hvert år. 

„Det er stater som Dubai, Qatar, 
Kuwait og Oman, som udviser 

en voldsom vækst.“

”Det er stater som Dubai, Qatar, 
Kuwait og Oman, som udviser en 
voldsom vækst. De vokser og vokser 
og vokser. Her sidder der kloge, 
veluddannede og meget velhavende 
folk og styrer udviklingen. På sigt bli-
ver det for modentlig verdens største 
feriemål,” fortæller Anders Byriel. 

Head of New Markets
Så længe Anders Byriel har været i 
Kvadrat, har det altid været god latin 
at gå ind på ét marked ad gangen. 
Udviklet det og lavet et selskab der. 
Og den filosofi holder man stadig 
fast i. 

Man har for ikke så længe siden 
ansat en person, en Head of New 
Markets, der researcher hvilke 
markeder, der kan være interessante 
at kigge nærmere på. Og i hvilken 
rækkefølge. Man har valgt at kigge 
på fem lande ad gangen.

”Vi har i første omgang valgt at 
have Tyrkiet, Polen, Sydkorea, Rus-
land og Brasilien i kikkerten. Først 
skal vi lære at forstå disse markeder, 
så kan kontakter komme på tale og 
eventuelt partnerskaber. Det må vi 
se på, når vi komme så vidt, ” slut-
ter Anders Byriel – inden han haster 
videre til det næste møde.

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2013

Administrerende direktør Anders Byriel, Kvadrat A/S
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Papir som isoleringsmateriale har 
været kendt i mange år, men der 
har været skepsis omkring dets 
evne til at modstå fugt og brand. 
Det problem har Stig Gamborg fra 
Mølle rup Gods i et samarbejde 
med flere specialister nu fået styr 
på. Løsningen har været en ny og 
patenteret produktionsproces, der 
muliggør en genintroduktion på 
det danske marked. Denne proces 
har dog taget nogle år at udvikle. 

”Produktionsfaciliteterne har 
tid ligere stået et andet sted i 

Avispapir – et nyt 
isoleringsmateriale
På Møllerup Gods ved Rønde har man gennem de senere 

år arbejdet med at genopfinde papir som alternativt 

isoleringsmateriale. Det er nu lykkedes, og produktionen 

blev sat i gang i februar. Materialet er testet og deklareret 

og produceres nu efter gældende EU-krav. 

ARBEJDSOPGAVER:
• Daglig og synlig ledelse af F&B området

• Ansvarlig for indkøb til køkken og restaurant

• Udarbejdelse af vagtplanlægning for køkken  
 og restaurant

• Planlægning og afvikling af arrangementer  
 herunder fester, konferencer og kurser

 og optimere arbejdsgangene i  
 køkken og restaurant

• Gennem god planlægning af F&B området,  
 opretholde et højt kvalitetsniveau

DIN PROFIL:
• Du har en uddannelse som kok eller tjener

VI TILBYDER:
• Da stillingen er nyoprettet vil der være stor  
 mulighed for sætte sit eget præg på jobbet

• En lederstilling med perspektiv og mulighed for  
 personlig udvikling

• Et team af  og engagerede med- 
 arbejdere

• Attraktive arbejdstider

• Gage efter 

Hvis du kan se dig selv som vores nye F&B Manager, 
så send din ansøgning til Hoteldirektør Laila Qvist på; 
lq@kysthotellet.dk og mærk din ansøgning 

F&B Manager. Vi skal have din ansøgning senest den 
31. januar 2012.

Da vi ønsker, at optimere den daglige drift af køkken og restaurant søger vi en F&B Manager til en nyoprettet stilling. 
Et succesmål for vores nye F&B Manager er, at vedkommende skal kunne trives med såvel praktiske som administrative 

 
opgaver. Vi forventer også en person der er i stand til, at arbejde med teamets trivsel og gæsternes tilfredshed, gennem 
en velovervejet og motiverende ledelsesstil. 

Udover de naturlige daglige arbejdsopgaver, vil vores F&B Manager også 
være en synlig del af hotellets ledergruppe. 

KYSTVEJENS HOTEL OG KONFERENCECENTER
     SØGER  NY

 F&B MANAGER
KYSTVEJENS HOTEL OG KONFERENCECENTER 

      Unikke kontorlokaler
med udsigt

På 1. sal, oven på Kystvejens Hotel udlejes 
velindrettede kontorlokaler på 10 - 900 m2

Kystvejens Hotel og Konferencecenter - den tidligere Kommunale Højskole, byder på konferencefaciliteter ud over det sædvanlige. 
Vi tilbyder 100% moderne formålsindrettede faciliteter i smuk harmoni med kunst, kultur og natur. Vi råder over 160 smagfuldt

indrettede værelser i dansk design, og har mulighed for at afholde konferencer for op til 300 personer. 
Vi er en individuelt ejet og drevet virksomhed med kort beslutningsgang, som sikrer høj kvalitet for alle kursus- og konferencearrangører. 

Kystvejens Hotel og Konferencecenter beskæftiger 25 professionelle medarbejdere der arbejder på tværs af faggrænser.

inkl. fri internet og fri parkering

Fantastisk udsigt over havet og en række 
muligheder for adgang til følgende 
fællesfaciliteter
• Restaurant - frokostordning - mødefrokost
• Print- og kopiservice
• Mødelokaler
• Rengøring

KY S T V E J E N S H OT E L
o g  K o n f e r e n c e c e n t e r

Henvendelse til: Laila Qvist
lq@kysthotellet.dk   Tlf. 25 39 85 03

Månedlig leje pr. m2 inkl. el og varme, 
reception/telefonomstilling, fri 
internet og fri P-Plads:     

kr.  + moms

Depositum svarende til: 3 måneders leje

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 

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
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Djurslands Bank bygger om 
GRENAA  De næste måneder vil hovedkontoret 
på Torvet være under kraftig ombygning. De 
væsentligste ændringer bliver en ny etage over 
halvdelen af ekspeditionslokalet og hele mellem-
bygningen med de to eksisterende indgangsdøre 
udskiftes, da der skal bygges nye indgangspartier 
med nye kontorer oven på indgangene. En af 
grundende til ombygningen er, at banken ønsker 
at samle flere medarbejdere på hovedkontoret.

For få vælger en 
erhvervsuddannelse
DURSLAND  Direktør Søren Fischer, der er 
formand for Dansk Industri i Randers og Nord-
djurs kommuner, gør opmærksom på, at det er et 
problem at få unge til at vælge en erhvervsuddan-
nelse. Første skridt er at fortæller de unge, at der 
er flere muligheder end kun gymnasiet, siger han. 
Andet skridt er at få gjort dem klar til at tage en 
erhvervsuddannelse. Man skal ikke erklæres eg-
net til at komme på de tekniske uddannelser, som 
man skal til gymnasiet. 17 % kan hverken læse 
eller skrive – og halvdelen at dem, der optages, 
falder fra. Det skal der gøres noget ved. Det 
tredje skridt er gå få givet erhvervsuddannelserne 
en højere status. ”Lige nu har de fleste nok den 
opfattelse, at de tekniske uddannelser bliver fyldt 
med elever, som ikke har andre muligheder. Det 
giver lav status, og det skal vi have ændret. Det 
skal opleves som lige så værdifuldt at tage en 
erhvervsuddannelse som at gå på gymnasiet,” 
siger Søren Fischer.

Kolonihave i havet
EBELTOFT  Fra næste år skal der høstes tang og 
plukkes muslinger fra en havhave i den vestlige 
del af Ebeltoft Vig. Initiativtagerne med ideman-
den og biologen Per Andersen i forgrunden har 
fået de nødvendige tilladelser i hus. Havhaven 
skal indrettes på ca. 10 meters vanddybde, og 
den kommer til at bestå af en række vandrette 
bærelinjer, hvorpå der monteres en masse produk-
tionslinjer, der hænger lodret ned mod bunden. 
Det er på dem, at skalddyr og tang skal gro. Med 
tiden vil det være muligt at opbygge et kunstigt 
rev med chance for fangst af hummer, taskekrab-
ber og måske også torsk.

Randers Amtsavis sat til salg
DURSLAND  Randers Amtsavis, der er en del 
af Berlingske Media og ejet af kapitalfonden 
Mecom, skal sælges. Det kan også få betydning 
for Folkebladet Djursland, Djurslands Posten og 
Grenaa Bladet, der også udgives af Berlingske 
Media. ”Det er en helt ny situation, vi alle er sat i. 
Men folk er positive, og vi mærker, at der fortsat 
er tro på fremtiden og på Randers Amtsavis,” 
siger chefredaktør Turid Fennevoss Nielsen.  

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2013

Danmark, men her lykkedes det 
aldrig at få udviklet et ordentligt 
imprægnerings materiale,” fortæller 
partner og salgsansvarlig for Jylland, 
Anders Ahrenkiel. ”Med det nye 
produkt har vi fået et miljøvenligt 
genbrugsmateriale, der både isolerer 
bedre og prismæssigt ligger 15 - 20 
% under de priser, man finder hos 
andre producenter af papirisolering. 
Papirisolering produceres også i Øst-
europa samt i Tyskland og Østrig. Vi 
er en dansk virksomhed med dansk 
kapital, danske medarbejdere og 

stort set alene danske genbrugspro-
dukter, da dagblade er 90 % af det 
færdige produkt.”

Produktet
”Papirisolering produceres med 
et lavere energiforbrug i forhold til 
 mineraluld, da den ikke skal op-
varmes under processen. Fremstil-
ling af mineraluld indebærer en 
opvarmning, som har stor betydning i 
CO2-regnskabet. Avisernes tryk-
farver er i dag uden tungmetaller. 
Det  betyder også noget på miljø-

Avispapir – et nyt 
isoleringsmateriale
På Møllerup Gods ved Rønde har man gennem de senere 

år arbejdet med at genopfinde papir som alternativt 

isoleringsmateriale. Det er nu lykkedes, og produktionen 

blev sat i gang i februar. Materialet er testet og deklareret 

og produceres nu efter gældende EU-krav. 
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regnskabet. Granulatet er nemt at 
isolere med, da man eksempelvis 
kan stå på gangbroen i et hus og 
nærmest blæse en dyne ud over 
loftet. Det muliggør også, at der 
er nemt at komme godt ind og 
rundt om hanebånd, ventilations-, 
varme- og elrør. Endelig har vort 
produkt en sådan beskaffenhed, 
at der ikke er brug for damp-
spærre. Kort sagt er det et godt 
isoleringsprodukt til hulmure, 
skunke og loftrum. Også til efter-
isolering – og så kan også ejere 
af sommerhuse her få et produkt, 
der arbejder ideelt sammen med 
træ,” forklarer Anders Ahrenkiel. 

Fremtiden
Produktionen finder sted i en 
såkaldt agerlade på Møllerup Gods 
og virksomheden ejes blandt an-
det af direktør for Dansk Papiriso-
lering A/S, Flemming Madsen, der 
også er salgsansvarlig på Sjælland, 
Stig Gamborg – og Anders Ahren-
kiel. Og produktet markedsføres 
under navnet Dansk Papirisolering 
A/S. 

Ind til nu har materialet alene 
være tilgængelig som granulat, 
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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

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

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft. 
Vi udfører syn og service på bl.a.:
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Arbejdsmarkedschef Karen Skau og seniorleder Alice Krog, Jobcenter Norddjurs

men isoleringsmåtterne er nu også 
på vej. Granulatet leveres i sække á 
10 kg. Under optimale forhold kan 
der produceres tre tons i timen. Pro-
dukterne sælges gennem isolatører 
og distribueres gennem Danske 
Fragtmænd, men Anders Ahrenkiel 
afviser ikke, at man også vil forsøge 
at komme ind i byggemarkederne. 
Lidt senere kommer eksportmar-
kederne, da man skønner at en 
distributionsradius på 500 km ligger 
inden for et ansvarligt CO2-niveau. 
Det betyder eksempel vis, at man 
kan levere ned til og med Ham-
borg. Produktionen kan i øjeblikket 
klares med en bemanding på 3 - 4 
medarbejdere, fortæller Ahrenkiel. 
Isoleringsevnen er på 0,039 – ud-
trykt som en Lambdaværdi – og 
det er typisk 10 % bedre end andre 
granulattyper. ”Vi tror på, at vi står 
med et rigtig godt produkt, der også 
miljømæssigt og økonomisk må være 
interessant. Det danske marked for 
isoleringsmaterialer skønnes at være 
1,1 mia. kr. Kan vi blot få 5 % inden 
for en overskuelig tidshorisont, er vi 
bestemt tilfredse. Vi skal tænke på, 
at det danske marked traditionelt 
er til fordel for mineraluld, som vi 

alle sammen kender. Og der er altid 
almindelig skepsis over for noget nyt. 
Men en yngre generation af arkitek-
ter og ingeniører er jo på vej, så mon 
ikke det blot er et spørgsmål om 
tid, før man også i byggeriet begyn-
der at tænke i mere økologiske og 

miljømæssige baner,” siger Anders 
Ahrenkiel, som fortæller, at der i 
fremtiden formodentlig vil blive stillet 
stadig højere krav til isoleringsevnen. 
Det vil naturligvis også få betydning 
på forbruget af isoleringsprodukter.

Partner Anders Ahrenkiel, Dansk Papirisolering A/S
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De lokale virksomheder 

kan gennem initiativet 

Brobygning Kronjylland få 

hjælp til at finde og udvikle 

deres nye medarbejdere – 

med effektiv sparring fra 

en af de tre erhvervsskoler 

Social- og Sundhedsskolen 

(Randers og Grenaa), Tradium 

(Randers) eller Viden Djurs.

Brian Nygaard og Tove Ingerslev, Viden Djurs. Foto: Haakon R. Petersen
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Brobygning 
Kronjylland
Arbejdsmarkedsstyrelsen har 

afsat 130 mio. kr. til 12 bro-

bygningsprojekter i perioden 

2012-2014. 

Brobygning Kronjylland er be-

vilget 19.581.000 kroner. Heraf 

vil omtrent to millioner gå til 

projektledelse, kommunikation, 

transport og omkostninger til 

møder. Resten, altså mere end 

17 millioner, går direkte til de 

tre involverede erhvervsskoler 

i Grenaa og Randers.

Ultimo 2014 skal 450 unge 

ledige være sluset ind på et 

grundforløb på en erhvervsud-

dannelse.

Find nemmere nye unge medarbejdere



Samtidig bliver 450 unge ledige fra 
Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og 
Randers kommuner hjulpet effektivt 
videre i initiativet, som tre lokale 
erhvervsskoler netop har fået 19,5 
mio. kr. til.

Medarbejder på prøve
Projektet åbner mulighed for, at 
selv små virksomheder kan udvikle 
medarbejderstaben og prøve nogle 
muligheder af – uden f.eks. at binde 
sig til et komplet uddannelsesforløb. 
Der er rigtig gode muligheder for at 
få nye medarbejdere „på prøve“, 
hvor erhvervsskolen har det formelle 
ansvar for uddannelsen. F.eks. kan 
Viden Djurs gennem „Praktikkob-
lingen“ kanalisere potentielle unge 
rundt til flere forskellige virksomhe-
der, indtil der er „match“ mellem 
virksomheden og den unge.

Der er oven i købet gennem 
Brobygning Kronjylland mulighed for 
at tilknytte en mentor til den unge i 
hele forløbet. Mentoren kan enten 
være en ekstern medarbejder eller 
en af virksomhedens nuværende 
medarbejdere, der i perioden købes 
fri til at varetage mentorfunktionen. 

”Alle mennesker har en drøm. 
Dem, det her projekt henvender sig 
til, har også en drøm men er ikke 
lykkes med at nå den endnu. Det vil 
vi hjælpe med ved at afklare deres 
behov og præsentere dem for en 
række muligheder for uddannelse og 
beskæftigelse, så de går fra en pas-
siv tilværelse til en aktiv,” uddyber 
Tove Ingerslev, der er ansat ved 
Viden Djurs og står for den overord-
nede projektstyring og koordinering.

Dem, det her projekt henvender 
sig til, har også en drøm men er 
ikke lykkes med at nå den endnu.

Made in Djursland
”Vi har udviklet noget, der er rigtig 
godt, og når projektet er færdigt en 
gang i 2014, har vi en model for bro-
bygning. Modellen vil derefter kunne 
bruges i andre kommuner også,” 
lover Brian Nygaard, der er med til at 
udvikle det pædagogiske indhold for 
hele projektet.

Ud over at få nye, kvalificerede 
medarbejdere kan de deltagende 

virksomheder godt bryste sig lidt af, 
at de udviser socialt ansvar ved at 
hjælpe de unge videre i en erhvervs-
uddannelse.

I samarbejde med jobcentrene i de 
fire kommuner vil de tre uddannel-
sessteder gennemføre 10 forløb på 
hver 22 uger. Et forløb består af seks 
ugers indslusning efterfulgt af 16 
ugers brobygning, hvor de ledige får 
lov at prøve de forskellige erhvervs-
uddannelser med henblik på, at de 
derefter vælger uddannelse på et 
oplyst grundlag. Fra og med den 12. 
august i år vil et forløb begynde hver 
sjette uge.

På VID Erhvervsuddannelser i 
Grenaa, Tradium i Randers og Social- 
og sundhedsskolen i både Grenaa 
og Randers vil indslusningsforløbet 
være opbygget ens, hvorimod de ef-
terfølgende 16 ugers brobygning vil 
afhænge af de erhvervsuddannelser, 
den pågældende skole udbyder. De 
unge bliver visiteret til forløbene hos 
jobcentrene i Norddjurs, Syddjurs, 
Favrskov og Randers.
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Find nemmere nye unge medarbejdere
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”Hvis ikke finanskrisen var kommet, havde jeg for-
modentlig siddet som direktør for en virksomhed, der 
producerer udstyr til fødevareindustrien og næppe tænkt 
på offshore. Finanskrisen er skyld i, at jeg havnede hos 
Apro, og siden er det gået over stok og sten,” forklarer 
Morten Basse Jensen. 

Morten er født i 1960 i Viby J. som søn af en ingeniør, 
der arbejdede hos Sabroe. Som to-årig flyttede familien 
til Grenaa, hvor faderen fik job hos Grenaa Kommune. 

Han fik sin studentereksamen fra Grenaa Gymnasium i 
1978, og derfra gik turen til Aalborg sammen med Lotte, 
som han senere blev gift med. Han læste til akademi-
ingeniør på Aalborg Universitetscenter, og Lotte blev 
korrespondent i engelsk og fransk. 

I 1983 gik turen atter tilbage til Grenaa, hvor han fik 
job som projektleder hos Per Udsen Aircraft Industri. ”Vi 
producerede dele til F16. Her fik jeg hands on. Det var 
min læreplads,” siger Morten. 

Et par år senere skiftede han til kvalitetschef hos 
Nordtank, der i 1987 løb ind i økonomiske problemer. 
Selv om problemerne var midlertidige, så var Morten 
Basse på vej over alle bjerge. Verden skulle opleves. 

”Jeg ville simpelthen blot lære 
noget mere. Jeg ville vide noget om, 

hvorfor ting sker.“

Fire år i Australien
Lotte og Morten solgte bil og hus. Møblerne blev opma-
gasinerede. Der var lidt skillinger på bogen. Men intet job 
eller specifikke planer. Men de havnede i Queensland, 
hvor solen skinnede. ”Hvis ikke andet byder sig,” tænkte 
Morten dengang, ”så kan jeg vel sælge is.” Det kom han 
faktisk til. I den første tid kørte han rundt og solgte is. 

”Lidt lige som Hjem Is.” 
Men efter nogen tid fik Morten arbejde hos Volvo 

lastbiler, og Lotte blev oldfrue på et internationalt hotel. 
Det gik faktisk rigtig godt, og den lille familie var ved at 
falde til. 

Men efter et par år blev Mortens mor alvorligt syg. 
Det gjorde ondt at være så langt borte. Og da der var 
gået fire år, besluttede de, at de ville hjem igen. ”Vi fandt 
faktisk ud af, at de nære bånd til familie og venner var 
vanskelige at undvære i længere tid. Danmark og dan-
skerne begyndte at trække i os,” fortæller han. 

”Man finder imidlertid også ud af noget andet efter 
flere år i udlandet,” fortsætter han. ”Vi er nogle forkæ-
lede danskere, der taget alt muligt for givet. Vi fandt ud 
af, at man ude i verden må kæmpe for sin tilværelse. Vi 
blev mere robuste af denne fantastiske oplevelse, det 
var at bo i Australien. Vi fik engelsk ind som et sprog næ-
sten på linje med vort eget. Vi blev globale i den forstand, 
at vi nu kan bevæge os næsten overalt. Verden var blevet 
en arbejdsplads for os.”

Hjemme igen
Fra 1991 fik han igen arbejde hos Per Udsen, hvor han 
endte som teknisk chef. Derefter virksomhedskonsulent 

hos Coopers & Lybrand og divisionschef hos SAPA, hvor 
det lykkedes ham at blive fyret af selve koncernchefen. 
”Jeg var begyndt at interesse mig for forretningsudvik-
ling, som i tilfældet her var Mass Transportation inden 
for aluprofiler til tog, fly og færger. Det kunne jeg ikke 
blive enig med koncernchefen om, som var min direkte 
foresatte.”

Poul Reinholdt, der dengang var på Spectronic, ringede 
og spurgte, om det ikke var noget at blive produktions-
direktør på virksomheden. Det sagde Morten ja tak til. 

Tilfældet
Morten Basse havde i nogle år siddet i bestyrelsen hos 
Unit Stål i Aarhus, som producerede udstyr til føde-
vareindustrien. Her skulle der ske et generationsskifte. 
Han overtog direktørposten. Det var i 2008, og så kom 
finanskrisen, som betød, at han måtte forlade selskabet i 
slutningen af 2009. 

I 2007 var han påbegyndt sin MBA – Master in 
 Management of Technology. ”Jeg gjorde det egentlig 
ikke som et karriereløft. På det tidspunkt havde jeg jo 24 
års praktisk erfaring,” fortæller han. ”Jeg ville simpelthen 
blot lære noget mere. Jeg ville vide noget om, hvorfor 
ting sker. Jeg ville berige mig selv rent vidensmæssigt. 
MBA’en afsluttede jeg i 2009.”

Den 1. januar 2010 begyndte Morten Basse som 
salgschef hos Apro ApS i Grenaa. Det var kort tid efter, 
at der havde været et møde i Norddjurs Kommune om, 
hvordan det lokale erhvervsliv kunne få flest mulige op-
gaver ud af den kommende Anholt Havmøllepark. 

”Man blev enige om, at der skulle etableres et net-
værk blandt relevante virksomheder på Djursland, og jeg 
blev så lejet ud på halv tid til netværket, som fik navnet 
Djurs Wind Power (DWP). Det forår såede og såede 
jeg og gødede jorden rigtig godt blandt mulige aktører, 
som vi på det tidspunkt ikke rigtig vidste, hvem var. Man 

vidste ikke, at det blev DONG og Siemens. Samtidig 
skulle jeg internt bygge et slagkraftigt netværk op. Jeg 
skulle være indpisker i netværket samtidig med, at jeg 
skulle være klar til at hive ordrer hjem. Om det kan jeg 
sige, at 80 % af netværkets medlemmer har haft udbytte 
af projektet, et udbytte som i dag udgør mere end 300 
mio. kr.”

For sit store arbejde for det lokale netværk modtog 
Morten i 2012 By- og Boligministeriets første Land-
distrikts pris. 

Jeg tror ikke, at man både kan bestige 
private og professionelle bjerge samtidigt 

– uden at det går galt.

Morten fortsætter: ”Apro Wind A/S, hvor jeg var 
udviklingsdirektør for en måned siden, begyndte med en 
besætning på ti mand inden for vind. I dag er der 140.”

Den 1. maj blev han divisionsdirektør i det nye Off-
shoreenegy.dk på Dokvej i Esbjerg. Her har han fået 
ansvaret for vind-divisionen. Den anden division vedrører 
olie og gas. Som nærmeste foresatte sidder næstfor-

Hele verden er min arbejdsplads
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mand i bestyrelsen Poul Nyrup Rasmusen og i toppen 
Anders Eldrup, der i øvrigt også er fra Djursland. 

Privaten
Hvad mon sådan en succesdreng i erhvervslivet laver i 
sin fritid? Bestiger han mon bjerge? 

”Ved du hvad! Det er sgu svært at præstere både pro-
fessionelt og privat. Jeg tror ikke, at man både kan be-
stige private og professionelle bjerge samtidigt – uden at 
det går galt. Jeg skal være glad for, at jeg har en dejlig og 

tålmodig kone, der accepterer mine lange arbejdsdage. 
Jeg får dog cyklet lidt, og jeg spiller også lidt golf, men 
det bliver da til for lidt. Golfen deler jeg i øvrigt med min 
søn Sebastian, som til næste skoleår drager på efterskole 
i Hou. Vi har et sommerhus her i Grenaa, som vi har tan-
ker om at flytte permanent ind i, når vi bliver ældre. Det 
bruger jeg da også fritid på. Nej du, bag facaden er jeg en 
hel almindelig, småkedelig familiefar. Måske lige bortset 
fra ved julefrokosterne.”

Hele verden er min arbejdsplads
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Ingeniøren fra Grenaa har vel egentlig kun været kendt i offentligheden 

siden 2010. Men fra da af begyndte det at gå stærkt. Som ankermand og 

nøgleperson for Djurs Wind Power har han været med til at skaffe store, 

lokale ordrer til Anholt Havmøllepark. Det fik han en pris for. For en måned 

siden fik han et topjob i det nye Offshoreenergy.dk, der er det nationale 

kompetencecenter for offshore industrien. 

Divisionsdirektør Morten Basse Jensen, Off shoreenegy.dk
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Djurslands 
 Erhvervsråd

På generalforsamlingen i 
Djurslands Erhvervsråd blev 
Bernt Rasmussen, DISU 
ny  valgt til bestyrelsen. Der 
var genvalg til Ole Nørgaard, 
Nørgaard Teknik og Johnny 
Fravn, Wicadan.
Bestyrelsen har efterfølgende 
konstitueret sig uændret med 
Harald Grønlund, Flex Line 
som formand og Ole Søren-
sen, Rejsecenter Djursland 
som næstformand, og arkitekt 
Poul Erik Clausen som kas-
serer, mens Johnny Fravn, 
Wicadan er bestyrelsens 
PR-mand.
Advokat Elisabeth Hartlev 
forlod efter eget ønske besty-
relsen.

Djurslands 
 Turistforening
På årets generalforsamling 
blev følgende blev valgt: 
Kai Hansen (formand), Brita 
Mosdal (næstformand), Steen 
Lassen, Jørgen Lund samt 
Peter Toft. Øvrige bestyrelses-
medlemmer er Alice Espeholt 
og Toni Møller. Som supple-
anter valgtes Alice Brask samt 
Henrik Sørensen.

Turistbureauets leder Kirsten 
Rinhack Rønn er bestyrelsens 
sekretær.

Sparekassen 
 Djursland
Administrationschef Helle 
Kaagh udnævnes pr. 1. august 
til underdirektør, og bliver 
samtidig stedfortræder for 
adm. dir. Peter Lading Søren-
sen. Hun afløser vicedirektør 
Tonny Jørgensen, der lader 
sig pensionere efter 46 år i 
sparekassen. 
Carsten Bjerregaard, Allingå-
bro afdeling, overtager den 
samlede ledelse af afdelin-
gerne i Auning, Allingåbro og 
Vivild. Tidligere afdelingsdi-
rektør Carl Byrialsen fortsæt-
ter som afdelingssouchef i 
Auning afdelingen og over-
tager ansvaret for rådgivning 
af sparekassens landbrugs-
kunder og fra efteråret også 
vurdering af fast ejendom for 
Sparekasen Djurslands samar-
bejdspartner Totalkredit. 

Nationalpark 
Mols Bjerge
Journalist Nicole Wolter (45) 
er blevet ny projekt- og kom-
munikationsmedarbejder i na-
tionalparken. Her afløser hun 
Bo Skaarup, der tidligere på 
året blev direktør ved Natur-
historisk Museum i Aarhus.
Hun kommer fra en stilling 
som journalist ved Lokal-
aviserne, hvor hun især har 
skrevet for Norddjurs udga-
ven. Nicole er uddannet cand.
jur. fra Aarhus Universitet og 
journalist fra Roskilde Univer-
sitetscenter.
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• AFDÆKNINGER
• FUGT- OG SKIMMELSKADER
• GRAFFITIBEKÆMPELSE
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• VENTILATIONSRENS
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• NEDPAKNING OG OPBEVARING

INDUSTRISERVICE

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

Fyraftensmøde Norddjurs
6. juni kl. 16.00 - 18.30 på Kystvejens 
Hotel og Konference center, Grenaa.
For håndværkere, rådgivere, arkitekter 
og entreprenører. Bliv opdateret 
på Norddjurs Kommunes aktuelle 
bygge- og renoveringsprojekter samt 
boligforeningernes bygge- og energi 
renoveringsplaner for de kommende 
år. Endelig er der mulighed for at 
høre om kommunens arbejde med 
energirenovering og tilbud om deltagelse 
i netværk med fokus på muligheder i 
Norge.
Gratis. Tilmelding/info: Helle Kjeldsen, 
hak@norddjurs.dk, tlf. 89 59 40 80

Viden Djurs partnerskab
12. juni kl. 17.00 - 19.00 på Viden Djurs, 
N.P. Josiassens Vej 44, Grenaa.
Intromøde til alle medlemmer af 
Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs 
Erhvervsforening samt alle øvrige 
interesserede virksomheder. 
Hele programmet for samarbejdet vil 
blive fremlagt.
Se www.videndjurs.dk for info. 

Iværksættercafé
26. juni kl. 17.00 - 19.00 på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter A/S, Kystvej 
26, Grenaa.
Mød andre iværksættere og få 
individuel rådgivning af kompetente 
erhvervsrådgivere, der har stor erfaring i 
at hjælpe iværksættere med at komme 
godt i gang. Gratis.
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk 

Fyraftensmøde for virksomhedsledere
27. juni kl. 17.00 - 21.00 mødested: 
indgangen til Djurs Sommerland, 
Randersvej 17, Nimtofte.
Det fremtidige og rummelige arbejds-
marked. Bl.a. indlæg af professor 
og arbejdsmarkedsforsker Henning 
Jørgensen, Ålborg Universitet
Gratis. Info: www.ckj.randers.dk 
Tilmelding senest den 24. juni til 
lene@djurslandserhvervsraad.dk

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
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De 50 medarbejdere i 
El:Con‘s Grenaa-afdeling løb i 
gennemsnit et før-skat over-
skud på godt 55.000 kr. hjem 
i 2012. Altså i alt 2,8 mio. kr. 
Regionschef Torben Christen-
sen er tilfreds, men forventer 
faktisk, at 2013 byder på 
yderligere vækst.

Torben har allerede ansat 
– og leder stadig efter flere – 
medarbejdere og forventer, at 
hans afdeling vil ekspandere i 
takt med den vækst, han tror 
på er på vej i lokal området.

„Jeg mangler nogle be-
stemte typer medarbejdere. 
Det skal være de samme, der 
kommer ud til den enkelte 
type kunde. Industrikunder 
får besøg af elektrikere, der 
har været i industri før, og 
tilsvarende med f.eks. data, 
alarmer og sikring. Det giver 
større faglighed, når det er 
deres ansvarsområde, de 
arbejder med, og så får de 
også mulighed for at videre-
uddanne sig inden for det 
specifikke område. Vi skal 
selv have specialisterne, for 
folk skal være, hvor arbejdet 

er, vi kan ikke tjene penge på 
landevejen.

Vi har bl.a. i 2012 arbejdet 
med installationsopgaver 
i forbindelse med Anholt 
Vindmøllepark, som nu bliver 
afsluttet i løbet af sommeren. 
Vi har lavet den service, der 
hænger på, for at servicere de 
større firmaer, der arbejder på 
pladsen. F.eks. skal skibselek-
trikere være på pletten, når 
der er brug for dem. Siemens 
køber også materialer af os. 
De skal bruge dem hurtigt, og 
det kan vi håndtere. Det har vi 
fået meget ros for.

75% af butikken er sevice-
arbejde, både for private og 
industri. Vi skal levere det, 
kunden forventer – og der er 
masser af små-opgaver. Det 
største tilbudsjob pt. er 2,5 
mio kr., så der skal en hel del 
opgaver til, før vi når årets 
omsætning.“

EL:CON Grenaa A/S
Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N 
[Kattegatvej 3, 8500 Grenaa]

Ejer: EL:Con Gruppen A/S (Nrgi 
A.m.b.a)

Regnskabsafslutning 
31.12.2012 
Bruttofortjeneste 23,9 (22,8)
Resultat før skat 2,8 (3,0)
Egenkapital 7,3 (7,1)
Antal ansatte 50 (47)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Alle data er indhentet i perioden 
03.05.2013 - 16.05.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Sostrup Gods
Marshøjvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,0)
Resultat før skat 0,4 -(0,1)
Egenkapital 13,1 (12,9)

Allsize Company A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 8,2 (10,2)
Resultat før skat -2,8 (0,2)
Egenkapital 5 (7,4)
Antal ansatte - (-)

Applicata ApS
Østergårdsparken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,1)
Resultat før skat -0,2 (0,9)
Egenkapital 0,3 (0,5)
Antal ansatte - (-)

B6 A/S
Tranåsvej 33, 9300 Sæby
[Tøjstrupvej 39, 8961 Allingåbro]
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 14,0 (13,6)
Resultat før skat 2 (1,2)
Egenkapital 11 (15,3)
Antal ansatte 32 (33)

Bike Toyz ApS
Bakketoften 18, 8541 Skødstrup
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 9,7 (7,7)
Resultat før skat 1 -(0,4)
Egenkapital 2,5 (1,7)
Antal ansatte 16 (10)

Danish Grain Terminals A/S
Køgevej 55, 4653 Karise
[Randersvej 14 8961, Allingåbro]
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 5,8 (6,8)
Resultat før skat 0,7 -(2,2)
Egenkapital 85,4 (84,8)
Antal ansatte - (3)

Dansk Vilomix A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 83,3 (85,8)
Resultat før skat 54,4 (57,4)
Egenkapital 102,7 (88,5)
Antal ansatte 62 (67)

Djurslands Bank A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012
Bruttofortjeneste 304,8 (266,1)
Resultat før skat 61,1 (32,1)
Egenkapital 757,7 (705,5)
Antal ansatte 182 (190)

Ema‘s A/S
Ellekrogen 4D, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 3,8 (4,1)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 1,9 (1,9)
Antal ansatte - (-)

GP-Tryk A/S
Rugvænget 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 12,2 (12,3)
Resultat før skat 0,7 (0,6)
Egenkapital 4,2 (4,2)
Antal ansatte 24 (25)

El:Con Grenaa forventer vækst

Grenaa Havn A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 36,9 (0,0)
Resultat før skat 10,7 (5,8)
Egenkapital 132,5 (121,8)
Antal ansatte 18 (22)

Kim Nielsen Snedker- og Tømrer-
firma A/S
Teknologivej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat -0,4 -(0,4)
Egenkapital 0,1 (0,6)
Antal ansatte - (-)

Mc Tag A/S
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 9,6 (9,0)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 15 (-)

Mikelo A/S
Grenåvej 629, 8541 Skødstrup
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 3,4 (6,1)
Resultat før skat 0,4 (1,9)
Egenkapital 3,3 (3,0)
Antal ansatte - (7)

Milliken Denmark ApS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  30.11.2012 
Bruttofortjeneste 3,7 (16,8)
Resultat før skat -1,5 (0,4)
Egenkapital 20,1 (21,7)
Antal ansatte 11 (30)

Mols-Linien A/S
Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C
[Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft]
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 134,1 (110,6)
Resultat før skat -88,4 -(118,8)
Egenkapital 82,3 (171,1)
Antal ansatte 223 (351)

Rubek Emballage A/S
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,1)
Resultat før skat 1,5 (0,2)
Egenkapital 2,4 (1,3)
Antal ansatte 8 (10)

Sparekassen Djursland
Langgade 42, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 72,9 (48,7)
Resultat før skat 14,8 -(26,8)
Egenkapital 161,4 (149,6)
Antal ansatte 51 (51)

Regionschef Torben Kristensen, El:Con Grenaa.
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HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

 

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
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National 
Revision
National Revision Registre-
rede Revisiorer A/S, der har 
afdelinger i Mariager, Randers 
og Auning, overtager pr. 1. juli 
Revisorgården med kontorer i 
Mariager og Spentrup. ”Vi har 
over de senere år oplevet en 
betydelig vækst hos National 
Revision og er stolte over at 
have overtaget en velrenom-
meret revisionsvirksomhed, 
der har været dygtig ledet og 
med fem engagerede og kom-
petente medarbejdere,” lyder 
det fra Niels Jørgen Skjødt fra 
National Revision. 

Hotel Ebeltoft 
Strand i kæde
Hotel Ebeltoft Strand er opta-
get som medlem af den frivil-
lige hotelkæde Small Danish 
Hotels, Som kædemedlem 
nummer 100.
”Som en del af Small Danish 
Hotels kan de private hotel-
ler koncentrere sig om det, 
de er eksperter i; det gode 
værtskab og at give gæsterne 
kvalitetsrige hoteloplevelser. 
Small Danish Hotels garante-
rer hotellerne synlighed under 

et stærkt brand, og ved at stå 
sammen omkring bindende 
koncepter og markedsføring 
både i Danmark og i udlan-
det har vores medlemmer 
mulighed for at skabe mere 
direkte salg”, siger Jørgen 
Christensen, direktør i Small 
Danish Hotels.
Ebeltoft Strands gæster 
fordeler sig i dag med cirka 
60 procent fra Danmark og 40 
procent fra Sverige og Norge, 
hvilket matcher Small Danish 
Hotels’ kernemarkeder.

Djurslands 
 pengeinstituter
I den årlige opgørelse over 
Danmarks mest og mindst 
solide banker fra Niro Invest 
topper Rønde og Omegns 
Sparekasse listen. Her er alle 
de lokales placering:
 1  Rønde og Omegns Sparekasse
 7  Vistoft Sparekasse
 15  Sparekassen Djursland
 22  Sparekassen Kronjylland
 26  Djurslands Bank
 33  Danske Bank
 34  Søby-Skader-Halling Spare- 
  og Laanekasse
 37  Nordea Bank Danmark
 68  Østjydsk Bank
Kilde: Niro Invest.

Ejerlederparret Randi Lund 
og Lars Nielsen har modta-
get Djurslands Erhvervsråds 
Erhvervspris. Formand Harald 
Grønlund begrundede valget 
med bl.a. disse ord: Lars tog 
springet som iværksætter for 
godt ti år siden. Du har det, 
der efter min overbevisning vil 
komme til at kendetegne de 

virksomheder der skal trække 
Danmark videre: Intelligente 
job, hvor faglig ballast kombi-
neres med alt, hvad der kan 
opdrives af intelligent proces-
optimering.
Fra 1 til i nærheden af 100 
mand på den tid er squ da 
en bedrift der må påkalde sig 
respekt.

Formand Harald Grønlund kon-
staterede i sin formandsberet-
ning på årets generalforsam-
ling i Djurslands Erhvervsråd, 
at både for Nord- og Syddjurs 
Kommuners vedkommende 
er plads til forbedringer, hvis 
man skæver til DI‘s årlige 
konkurrencebarometer over 
de 98 kommuneres erhvervs-
venlighed. Nord er på 30. 
plads og Syd er på en 87. 
plads. Specielt for Syddjurs er 
barometret efter formandens 
mening en klokkeklar udmel-
ding fra de adspurgte virksom-
heder om, at der skal andre 
boller på suppen.

Formanden konstaterede 
stigende opbakning til forenin-
gens arrangementer – og der 
kommer efter planen mange 
flere arrangementer i det 
kommende år. To er allerede 
programsat i juni måned (se 
kalenderen på ajour-siderne), 
og i det vedtagne budget 
er der afsat 120.000 kr. til 
temamøder, mens der i 2012 
er anvendt knap 40.000 kr. til 
samme formål.
Foreningens medlemstal 
ligger ret stabilt på cirka 210 
virksomheder, hvor omkring 
1/3 bor i Syddjurs og 2/3 har 
adresse i Norddjurs.

Under temaet virksomheds-
overdragelse/generations-
skifte var der med cirka 75 
erhvervsfolk fuldt hus på Mols-
kroen midt i maj, da kokken 
Wassim Hallal bl.a. fortalte 
om, hvordan holdningsfor-
skelle hos de respektive ejere 
har smittet af på driften. For 
ham er det personlige engage-
ment afgørende for succes.
Palle Nørgaard og Jacob 
Sørensen fra Dansk Ejerskifte 
konstaterede, at en virksom-

hedsoverdragelse kan håndte-
res på mange måder, men ved 
anvendelse af en veldefineret 
skabelon går processen, også 
ift. værdiansættelse, lettere.
Også i den juridiske proces er 
der typiske steps, forklarede 
Kristian Tokkesdal fra DeLa-
Cour Advokatfirma, der lagde 
vægt på at forberede en virk-
somhedsoverdragelse i rigtig 
god tid, bl.a. for at minimere 
skattetilsvaret i forbindelse 
med overdragelsen.

Erhvervsprisen til L-tek

Plads til forbedring på erhvervsvenlighed

DER på Molskroen med røde lygter

Nye selskaber
Norddjurs
35236252  TERMA AEROSTRUCTURES A/S ......................................................  06.05.2013
35242651  KPTT EJENDOMSSELSKAB ApS .......................................................  16.05.2013

Syddjurs
32336760  NØRGAARD & CHRISTENSEN ApS ................................................. 25.04.2013
35236554  HOFFMANN - ApS ............................................................................ 06.05.2013
35237321  MOKT ApS ........................................................................................ 07.05.2013
35239200  INNOVATIONSKONTORET ApS ........................................................ 08.05.2013
35238808  PATIENTOPLYSNINGEN ApS ............................................................ 08.05.2013
35243046  APPCON ApS .................................................................................... 16.05.2013
35245855  TREND MOGENSEN ApS ................................................................. 23.05.2013
35249826  BERGSTEIGER ApS .......................................................................... 29.05.2013 

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs 
33953135  TØMRERFIRMAET KLEINER MONTAGE ApS ...................................  06.05.2013
31375592  4X4BUTIKKEN ApS ............................................................................  07.05.2013
33393296  SVEJSEMONTAGE ApS .....................................................................  14.05.2013
33949375  KROER & NIELSEN ApS ....................................................................  14.05.2013
34352887  ABC AF 8. FEBRUAR 2013 ApS .........................................................  07.05.2013
26710219  ATT 2 ApS...........................................................................................  23.05.2013
32139671  NIM-TEK ApS .....................................................................................  27.05.2013   

Syddjurs
18413531  ADAS ApS ..........................................................................................  01.05.2013
33581610  GAIA BUSINESS PARTNER ApS ........................................................  03.05.2013
30604954  METRACO ApS ..................................................................................  07.05.2013
21511579  LIBATO ApS .......................................................................................  07.05.2013
71100812  SYDDJURS BUSSER ApS ..................................................................  06.05.2013
26063388  RUBICON, ARKITEKTER ApS ............................................................  06.05.2013
30735080  AUTOBEST ApS .................................................................................  23.05.2013
29637059  MHA-270911 ApS ..............................................................................  18.05.2013
32666132  CLASSIC-RACE ApS ...........................................................................  27.05.2013
16515345  DANICA HANDEL A/S ........................................................................  27.05.2013
34628300  SMILEY ApS .......................................................................................  27.05.2013
34458782  HOSTELS EBELTOFT ApS .................................................................  29.05.2013
10494583  MOGENS HAVBO A/S ........................................................................  29.05.2013  

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.



Søren Gerstrøm – i daglig tale 
omtalt som iværksætteren og ide-
mageren – er oprindeligt udlært hos 
Pilgaard Automobiler, hvor han som 
mekaniker var ansat i 14 år. Derefter 
fulgte næsten 25 år som underviser 
på Midtdjurs Ungdomsskole. 

Det første rigtige projekt var at 
flytte jord for XL Byg i hjembyen, 
hvor Bent Lerke Kristensen havde 
behov for en kraftig udvidelse af 
byggemarkedet. Adskillige tons jord 
blev i den forbindelse flyttet. Dette 
var starten på virksomheden, som 
grundlægges i år 2000.

Søren Gerstrøm driver i dag en 
omfattende entreprenørvirksomhed 
i tæt samarbejde med sønnen Philip 
Gerstrøm. Og til trods for megen 
snak om krisetider, bestræber 
Gerstrøm ApS sig hele tiden på at 
arbejde enklere, hurtigere og mere 
effektivt. 

”Noget af forklaringen,” fortæller 
Søren Gerstrøm, ”tror jeg skyldes, 
at vi bestræber os på til stadighed at 

kunne finde den bedste løsning på 
konkrete opgaver i tæt samarbejde 
og dialog med vores kunder.” 

Firmaet er kommet godt igen-
nem de seneste år, og har kunnet 
præstere en jævn vækst. Med en 
samlet medarbejderstab på 40 
medarbejdere, er det i dag muligt i 
endnu højere grad at sammensætte 
teams, som består af de rigtige folk 
til de enkelte opgaver.

”Vores branche er så alsidig, at 
det ikke er muligt at være ekspert 
på alting. Netop derfor er sammen-
sætning af specialiserede, engage-
rede og kvalitetsbeviste medarbej-
dere vigtigere end nogen sinde, og 
helt sikkert en af forklaringerne på 
firmaets vækst,” forklarer Søren. 

Byggemodninger 
og  kloakeringsopgaver
Gerstrøm ApS har stor erfaring 
med både stører og mindre opgaver 
inden for anlægsarbejder, entrepre-
nør- og kloakeringsopgaver, bygge-

modninger, belægningsarbejder og 
nedbrydninger.

Et af de store byggemodnings-
projekter i Ryomgård har været 26 
byggegrunde i den nordlige ende 
af byen. Søparken, et nyt kvarter 
omkranser en kunstig sø i midten af 
området. Der er kun enkelte grunde 
tilbage i dette attraktive område, 
som vidner om et projekt, som fra 
starten har været et godt og spæn-
dende initiativ.

Et andet areal, Vejsgaardsvænget, 
som Gerstrøm ApS i eget regi har 
byggemodnet, er et andet og lige 
så børnevenligt område, som ligger 
ideelt, og meget tæt på såvel skole 
som idrætsanlæg og uden nogen 
tværgående og hurtigt kørende 
færdsel. 

Såvel Syddjurs som Norddjurs 
kommuner nyder godt af eksper-
tisen. Det viser sig ved, at kom-
munerne typisk er til de lidt større 
opgaver. Sønnen Philip Gestrøm har 
kloakmestereksamen. Det har bety-
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Direktør Søren Gerstrøm, Gerstrøm ApS

Entreprenøren 
i Ryomgård



På kort tid er Gerstrøm ApS vokset sig til at være en større 

entreprenørvirksomhed med egen vognmandsforretning på Djursland.

Indehaveren Søren Gerstrøm, havde ellers helt andre planer, da han i en 

relativ sen alder begyndte at flytte jord for genboen. Så er det gået slag 

i slag lige siden. Senest har entreprenøren udvidet sortimentet med egen 

grusgrav ved Tirstrup.

det at virksomheden har gang i flere 
kloakeringsopgaver på Djursland. 
Steder som Ørsted, Pindstrup og 
Kolind er områder, hvor der i øjeblik-
ket arbejdes.

Firmaet arbejder desuden også 
for de lokale fjernvarmeværker 
med blandt andet graveopgaver. 
I øjeblikket er man i gang med en 
opgave, som består i etablering af 
fjernvarme hovedledning i Grenaa. 

Der er erhvervet ganske stor 
viden og erfaring omkring etable-
ring af cykelstier på det meste af 
Djursland. Det kan i den forbindelse 
nævnes at man er i gang med at 
etablere cykelsti fra Egens til Fem-
møller. En byggemodning i Horn-
slet med en omfartsvej, skal også 
nævnes. 

Gerstrøm ApS har egen transport- 
og vognmandsforretning, som løser 
alle opgaver inden for container-
kørsel – samt kørsel med grus, jord 
og sten. I forbindelse med nedbryd-
ningsopgaver rådes der desuden 

over en stenknuser, som er meget 
velegnet til formålet. 

Firmaet har tre lastbilmonterede 
kraner af forskellige størrelser 
afhængig af opgaven. Den største 
af virksomhedens lastbilkraner er 
en 115 t/m med en løftehøjde på 
36 meter. Netop denne kran er 
særdeles anvendelig og efterspurgt 
til blandt andet løft af elementer i fi-
berbeton til Ligthouse-byggeriet ved 
Aarhus havn. En af flere opgaver, 
der sandsynligvis vil stå på en rum 
tid endnu.

Grusgrav ved Tirstrup
Hvad er en entreprenørvirksom-
hed og vognmandsforretning uden 
egen grusgrav? – Nej vel. Derfor 
kunne Gerstrøm ApS pr. 1. januar 
2013 åbne sin egen grusgrav på 60 
tønderland. Grusgraven ligger ved 
Tirstrup på Storemosevej, og her er 
der allerede investeret for omkring 5 
mio. kroner i materiel.

Grusgraven skal drives som en 
moderne grusgrav, hvor der hele 
tiden tænkes på kvalitetsstyring og 
en miljømæssig drift. Alle råstof-
ferne skal vejes og måles efter gæl-
dende forskrifter. Hovedprodukterne 
er sand og stabilgrus, men der kan 
også levere perlegrus og pyntesten, 
som sortereanlægget på stedet er 
tilpasset.

Det tog faktisk tre år at få en 
såkaldt råstofindvindingstilladelse. 
Altså en tilladelse til at bruge arealet 
til grusgrav. Det er alt for lang tid at 
skulle vente på noget, som burde 
kunne gennemføres væsentligt hur-
tigere. Ikke desto mindre er det en 
stor fornøjelse at arbejde i området, 
som har vist sig at indeholde mate-
rialer af rigtig god kvalitet.

Søren og Philip Gerstrøm ser en 
stor fremtid i – og glæde ved – at 
kunne levere kvalitetsprodukter til 
konkurrencedygtige pris til kun-
derne. Og til tiden.
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Nyt Syn i Grenaa er én ud af 65 butikker på landsplan, 
der nu har skærpet sine tilbud til virksomhederne. ”Med 
den nye ordning, som kaldes ProView (Computer-Protec-
tion-Work), skal det være så let, smidigt og overskueligt 
som muligt at samarbejde med os,” fortæller optiker 
Gert Søndergaard, der er kontakten til erhvervskunderne. 
”Der vil ikke længere være papirer mellem os og arbejds-
giverne. Alt foregår digitalt. Med en aftale om levering 
af jobbriller, kan Nyt Syn tilbyde en meget gunstig aftale, 
uanset hvor i landet man befinder sig. Det har betydning, 
hvis en virksomhed på Djursland har afdelinger andre 
steder i landet. Vi har i dag en unik serie af brillestel og 
brilleglas, der tilgodeser alle behov. Og så er der tale om 
produkter, der mindst kan det, vi lover.” 

Behov for briller på jobbet
Behovet for arbejdsbriller er stort og kraftigt stigende. 
Blandt andet fordi den konkrete jobsituation er anderle-
des end den man dagligt færdes i. Der kan derfor være 
behov for særlige løsninger eller ekstra beskyttelse.

Håndværkeren har måske behov for et ekstra læse-
felt øverst i glasset (Work), produktionsmedarbejderen 
har måske behov for særlig beskyttelse (Protection), og 
kontormedarbejderen har måske brug for en skærm-
brille, der er specielt udviklet til at give øjnene de bedste 
arbejdsforhold ved skærmen (Computer). Derfor har vi 
udviklet tre løsninger til de forskellige behov på jobbet.

„Dårligt syn har en negativ indflydelse 
på arbejdet og arbejds miljøet.“

Dårligt syn er nedsat effektivitet
„Det er jo en kendt sag,” fortsætter Gert, ”at et dårligt 
syn har en negativ indflydelse på arbejdet og arbejds-
miljøet. Synet styrer faktisk vores krop, vi bruger knogler 
og muskler, når vi læser og skriver, og der kan belastnin-
gerne komme. Forekommer de i længere tid, kan det 
medføre gener som stress, smerter i hoved, nakke og 
skuldre. Her vil en justeret skærmbrille passe ind. Mens 
der er lovkrav til skærmbriller og sikkerhedsbriller er der 
ikke noget til arbejdsbriller. Men med en arbejdsbrille 
 betyder det også, at arbejdsgiveren undgår problemer 
med private briller der bliver ødelagt på arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurdering
„For os betyder et samarbejde med en virksomhed, at vi 
tager ud og kigger på de forhold, medarbejderne arbejder 
under. Hvor sidder man i forhold til vinduet og hvor kom-

mer lyset fra? Vi måler op og vurderer naturligvis om 
skærme og tastaturer og arkitektlampen er placeret for-
nuftigt i forhold til medarbejderen. På samme vis gør vi 
det, når der er tale om medarbejdere, der sidder eller står 
mere eller mindre i faste arbejdsstillinger i produktionen. 
Her er det egentlig de samme opmålinger og vurderinger 
vi foretager os. Når der er tale om sikkerhedsbriller med 
sideskærme, skal vi vide noget om, hvad de skal kunne 
tage imod. Er det syre, er det gnister – og hvad kan man 
ellers risikere at blive ramt af? Disse arbejdspladsvurde-
ringer er meget vigtige for, at medarbejderen fungerer 
godt i sin hverdag på arbejdspladsen. Jobbrillen kan, ud 
over at den som regel er noget billigere end den, medar-
bejderen normalt går med, være en god løsning, da den 
modsat privatbrillen, er tilpasset netop det arbejde, den 
enkelte udfører.”

„Det er en af vore vigtigste sanser. 
Så det skal vi passe rigtig godt på.”

Opfølgning
”Vi tror, at vi står stærkt med vort nye koncept,” fortæl-
ler Gert. ”Ud over at det er enkelt, ingen overraskelser 
og virkelig fornuftige priser, så indeholder det naturligvis 
også, at vi ikke blot forlader kunderne efter et endt salg. 
Vi følger op ad flere omgange. Efter en måned kontakter 
vi den enkelte bruger for at høre om brillen fungerer, 
som den skal – eller om der skal foretages justeringer. 
Sidder brillerne som de skal, og virker de som de skal? 

Er der problemer her, tager vi naturligvis affære med 
det samme. Efter et års tid tager vi igen fat i 
brugeren for at høre om alt stadig fungerer. 
Endelig igen en opfølgning efter tre år.” 
Efter lidt betænkningstid tilføjer Gert: 
”Til daglig tror jeg ikke, at alle tænker 
over, hvor vigtigt synet er for os. Det 
er en af vore vigtigste sanser. Så 
det skal vi passe rigtig godt på.”
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Et godt syn 
forbedrer trivslen 

på arbejdspladsen

Med et nemt og overskueligt digitalt system forbedrer Nyt Syn 

i Grenaa nu sit koncept i forhold til erhvervslivet. Skærmbriller, 

sikkerhedsbriller og arbejdsbriller til medarbejderne bliver nemmere 

at administrere, samtidig med at det bliver mere overskueligt for 

virksomheden at have fuld kontrol over ydelser og priser. 

Optiker Gert Søndergaard, Nyt Syn Grenaa
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Det perfekte arbejdsmiljø-køkken
Heidi Schmølz, der er leder af Djurs 
Mad i Auning, og sikkerhedsrepræ-
sentanterne Tina Carlsen og Tove 
Hesselbjerg fortæller om køkkenet, 
der blev etableret af Norddjurs og 
Syddjurs kommuner i 2011. ”Når vi 
laver frikadeller, så er det i portioner 
af 2500 ad gangen. Hvis de skulle 
laves i hånden med de vrid i håndled 
og arme, der skal til for at forme 
frikadellerne, så kunne vi alle hurtigt 
få seneskedehindebetændelser. Det 
har vi naturligvis en maskine til, der 
står på et hæve/sænkebord, ligesom 
panden, de skal steges på, også er 
med en hæve/sænkefunktion. Alle 
frikadellerne får det samme udse-
ende og ikke mindst den samme 
vægt,” fortæller Tina Carlsen. 

Køkkenet blev til i et samarbejde 
med en konsulent med speciale i 
storkøkkener. ”Det betød, at alle 
funktioner og arbejdsgange, valg af 
maskiner og andre køkkenredskaber 
blev nøje analyseret og afprøvet 
med henblik på at få den mest hen-
sigtsmæssige produktion. Derud-
over blev der også taget rigtig godt 
fat om den enkelte medarbejders 
trivsel og sundhed.” 

Medarbejderne 
Heidi Schmølz fortæller videre, at 
man i de første to år havde jobrota-
tion hvert halve år. Det var ud over 
at skabe en alsidighed i arbejdet 
også en måde at undgå de samme 
bevægelser for længe ad gangen. 
Efterhånden har man dog fundet 
ud af, at nogle har særlige kompe-
tencer og ønsker på nogle områder 
mere end andre. Derfor prøver man 
nu en ordning, hvor medarbejderne 
har den samme placering et år ad 
gangen. Sådan er planen foreløbig, 

Hurtig, effektiv og let at anvende:
•  2 x 15 minutter skylletid
•  Tvinger øjet åbent – uden fysisk berøring
•  Betjenes med én hånd
•  Kan betjenes med handske
•  Giver en mere tryg og sikker oplevelse

1298,-2 flasker + station

ex. moms

Gå til video

Lokalerne og ikke mindst køkkenet er indrettet efter LEAN-

principperne. Man tager ikke fat i ting mere end højst 

nødvendigt og med færrest mulige løft. Uhensigtsmæssige 

kropsbevægelser forsøger man generelt at undgå. Det er helt 

fra modtagelse af råvarerne til kunderne modtager de færdige 

fødevarer. Det kunne andre virksomheder også lære noget af.

Arbejdsmiljørepræsentant Tina Carlsen, leder Heidi Schmølz og arbejdsmiljørepræsentant Tove Hesselbjerg, Djurs Mad
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Det perfekte arbejdsmiljø-køkken
mens medarbejdere og ledelse 
arbejder sammen om at finde den 
bedste løsning. 

Grundlæggende betyder rotati-
onsprincippet at sygdom og ferier 
ikke skaber problemer i den daglige 
produktion. Alle kan det hele.

Medarbejderne har endvidere 
indflydelse på deres egen arbejds-
tid. Det er ikke flextid, men man 
laver en aftale med Heidi, som man 
så kører efter. Eksempelvis har flere 
valgt en firedags uge. Det betyder 
så, at man arbejder længere på 
disse dage. 

Alle 25 medarbejdere er ernæ-
ringsuddannede. Også chaufførerne, 
der på den måde fungerer som 
observatører, som hvis en borger 
eksempelvis begynder at tabe sig. 
Det bliver naturligvis rapporteret 
videre til visitatorer i kommunerne, 
der så kan tage affære. 

Det virkelig store køkken 
Der er investeret i rullende hæve-
sænke borde, der kan gå i opvaske-

maskinen, hvor også en Hyundai 
Getz kan bliver vasket, hævdes 
det. Også alle faste borde er med 
hæve-sænke anordninger. Der er 
sovsedispensere, der også bruges 
til fromager og supper og mos, der 
kan levere 1½ dl. hver gang. Der er 
automatiske kødskæremaskiner, der 
skærer stege ud. Der er kogekar, 
der koger kødet om natten, og som 
kan hæves med kran dagen efter til 
videreforarbejdning. 

De fire kølebiler, der bringer mad 
ud, er forsynet med rullebånd, og 
chaufførerne kan få den rette vare 
ud til den rette kunde gennem en 
lem i siden af bilen. Dermed undgås 
også, at chaufføren skal kravle ind 
i lastrummet. ”Selv om vi er et 
køkken med masser af ergonomisk 
værktøj og andre finesser, så er og 
bliver vi dog et køkken, hvor der 
laves håndværk og håndarbejde. Det 
er ikke maskinfremstillede varer vi 
producerer. Det er god, gammel-
dags mad, vi laver,” hævder Heidi. 

Udvikling er samarbejde  
På baggrund af sovsedispenserens 
princip, var der kommet et ønske og 
en idé frem blandt medarbejderne, 
om ikke man kunne udvikle en 
såkaldt grydetømmer. For en gryde 
hos Djurs Mad rummer 400 liter. 
Samarbejdspartneren og leverandø-
ren Multiline gik med på ideen og 
udviklede apparatet til afprøvning. 
Og efter at den har været sendt 
frem og tilbage med forbedringer 
et par gange, står den der i dag fuld 
funktionsdygtig. ”Det er vort bedste 
hjælpemiddel overhovedet. Vi flytter 
hver uge omkring 4000 liter på den 
måde,” siger Tove Hesselbjerg. 

Apparatet, som personalet kalder 
Jumbo på grund af snablen ned i 
gryderne, er blevet lidt af et tilløbs-
stykke blandt andre storkøkkener. 
”Hele køkkenet var involveret i det 
projekt. Og vi er egentlig ret stolte 
af vores opfindelse,” siger Heidi 
Schmølz.



– indret med stil og smil
tlf. 8648 3133 · www.auningboligmontering.dk

Nyt til koNtoret?
Ring til Peter og Steen og få løst dit behov.

Få en skarp pris og test vores 5-punkts servicekoncept.

møbler · gulve · gardiner · lamper

A
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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 73 23 30 00

kpmg.dk

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Professionelt værksted

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

l  Alt i reparationer af personbiler, varebiler, 

  lastbiler og busser 

l  Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj

l  Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere

l  Fejludlæsning

l  Bremseprøve også på lastbiler

l  Salg og udskiftning af dæk

l  Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler

l  Reparation og servicering af aircondition

l  Reparation og udskiftning af ruder.

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

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